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 सेवा कयायभा कभमचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववधध, २०७९ 

प्रस्तावना् 

स्थानीम तहको गठन ऩश्चात गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरम एवॊ गाउॉऩाधरका अन्तगमतका वडाहरुको कामामरममीम काभकाज 

सॊचारनाथम आवश्मक जनशक्ति न्मून यहेको अवस्थाभा भहाफ ुगाउॉऩाधरकाफाट प्रदान गरयने सावमजधनक सेवाराई धछटो, छरयतो, 
ऩायदशी, प्रबावकायी, गणुस्तयीम फनाउनका राधग सेवाभा कयाय प्रकृधतका ऩदभा आवश्मक ऩने कभमचायी धनमिुी गने 

प्रविमाराई व्मवक्तस्थत गनम वाञ्छनीम बएकारे, भहाफ ुगाउॉऩाधरका, दैरेखको प्रशासकीम काममववधध ऐन, २०७९ को दपा ४ 

रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी मो सेवा कयायभा कभमचायी व्मववथाऩन सम्वन्धी काममववधध, २०७९ फनाएको छ । 
 

ऩरयच्छेद-१ प्रायक्तम्बक 
  

१. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क. मस काममववधधको नाभ "सेवा कयायभा कभमचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववधध, २०७९" 

यहेको छ ।  
ख. मो काममववधध काममऩाधरकाको फैठकफाट स्वीकृत बएको धभधतदेक्तख तरुुन्त राग ुहनुेछ। 
  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथम नरागेभा मस काममववधधभा- 
क. "अध्मऺ" बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया २१५ को उऩधाया-१ वभोक्तजभ गाउॉ कममऩाधरकाको अध्मऺ 

सम्झनऩुछम। 
ख. "उऩाध्मऺ" बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया २१५ को उऩाधाया-२ वभोक्तजभको गाउॉ काममऩाधरकाको 

उऩाध्मऺ सम्झनऩुछम । 
ग. "वडा" बन्नारे गाउॉऩाधरकाको वडा सम्झन ुऩछम । 
घ. "प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत" बन्नारे गाउॉ काममऩाधरकाको प्रभखु प्रशासवकम अधधकृत सम्झन ुऩछम । 
ङ. "सदस्म" बन्नारे दपा ४ वभोक्तजभ गदठत सधभधतका सदस्म सम्झन ुऩछम य सो शब्दरे सॊमोजक सभेतराई 

जनाउॉछ । 
च. "काममऩाधरका" बन्नारे भहाफ ुगाउॉ काममऩाधरका सम्झनऩुछम । 
छ. "कभमचायी" बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩाधरका वा भातहतका कामामरमहरुभा यहेका धनजाभती कभमचायी, ववषमगत 

शाखाका कभमचायी, सेवा कयायभा धनमिु कभमचायी सभेतराई सम्झन ुऩछम । 
ज. "प्राववधधक कभमचायी" बन्नारे ईक्तन्जधनमय, सूचना प्रववधध अधधकृत, सव-ईक्तन्जधनमय, अ.स.ई., अधभन, 

कृवष/ऩश/ुस्वास््म तपम को कभमचायीराई सम्झन ुऩछम । 
झ. "सवायी चारक" बन्नारे गाउॉकाममऩाधरका वा अन्तमगत कामामरमका सवायी साधनहरु(जीऩ, डोजय, 

स््माबेटय रोडय, एम्वरेुन्स आदद) चराउने गयी धनमूि व्मक्ति वा चारकराई सम्झनऩुछम य सो बन्नारे 
सहमोगी चारकराई सभेत सम्झन ुऩछम । 

ञ. "ववववध सेवा" बन्नारे कम््मूटय अऩयेटय य भवहरा ववकास तपम का कभमचायी सम्झन ुऩछम । 
ट. "कामामरम सहामक" बन्नारे सहामक चौथौं तह वा सो सयहको ऩदराई सम्झन ुऩछम । 
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ठ. "कामामरम सहमोगी" बन्नारे कामामरमको दैधनक सयसपाई, हेयचाह, ऩारे, फगैचे, कुचीकाय, सयकायी 
सम्ऩत्तीको सयुऺा, प्राईधरङ्ग तथा दैधनक कामामरम सॊचारन सम्फन्धी काममभा सहमोग गने कभमचायीराई 
सम्झन ुऩछम ।  

ढ. "ववषमगत शाखा प्रभखु" बन्नारे गाउॉऩाधरका अन्तमगत यहने ववधबन्न शाखाका शाखा प्रभखुराई सम्झन ु     
ऩछम । सो शब्दरे छनौट तथा धसपारयस सधभधत गठनको हकभा सम्वक्तन्धत शाखा प्रभखुराई सम्झन ु
ऩछम  

ण. "ऩयीऺा" बन्नारे कयायसेवाभा कभमचायी छनौटका राधग छनौट राधग छनौट सधभधतफाट धरइन े ऩयीऺा 
सम्झन ुऩछम । 

त. "ऩाठ्यिभ" बन्नारे रोक सेवा आमोगद्वाया स्थानीम तहको ऩदऩूधतमको राधग तजुमभा गयेको सम्फक्तन्धत ऺते्र, 
ववषम य तहको ऩाठ्यिभ सम्झन ुऩछम । 

थ. "ऐन" बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झन ुऩदमछ ।  
द.  "काममववधध" बन्नारे सेवा कयायभा कभमचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववधध, २०७९”            
    सम्झन ुऩदमछ ।  
ध. "कामामरम" बन्नारे गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरम सम्झन ुऩदमछ । 
न. "सधभधत" बन्नारे दपा ४ फभोक्तजभ गदठत अन्तवाताम तथा छनौट सधभधत सम्झन ुऩदमछ । 
 

ऩरयच्छेद - २  
छनौट, सूक्तचकयण य धसपारयस सधभधत 

 
३. काममववधध रागू हनु ेऺेत्र य सेवा् (१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) 

तथा स्थानीम तहभा सेवा प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्थाको दपा १५(४) फभोक्तजभ प्राववधधक कभमचायी कयाय 
सेवाभा याख्न ेप्रमोजनको राधग मो काममववधध स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ ।  
(२) कामामरमरे देहामको सेवासॉग सम्फक्तन्धत प्राववधधक कभमचायी मस काममववधध फभोक्तजभ अवधध तोकी 

कयायभा याख्न स्नेछ्  
(क) इक्तन्जधनमरयङ्ग सेवासॉग सम्फक्तन्धत   (ख) कृवष सेवासॉग सम्फक्तन्धत 
(ग) ऩश ुसेवासॉग सम्फक्तन्धत   (घ) वन सेवासॉग सम्फक्तन्धत 
(ङ) स्वास््म सेवासॉग सम्फक्तन्धत   (च) प्रशासन तथा सयुऺासॊग सम्फक्तन्धत 
(छ)  ववववध सेवा। 

(३) उऩदपा (२) भा जनसकैु कुया रेक्तखएको बएताऩधन नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा गाउॉऩाधरकाको 
स्वीकृतभा कुनै काममिभ सॊचारन गनम तोवकएको दयफन्दी धबत्रका प्रशासधनक तथा प्राववधधक ऩदहरु 
मस काममववधध फभोक्तजभ कयायभा ऩधतूम गनम फाधा ऩनेछैन । 

४. धरक्तखत, अन्तवामताम य सूक्तचकयण सधभधत् दपा ३ वभोक्तजभ भाग बएका ऩदहरूको सॊख्माका आधायभा 
काममववधधको दपा (६) को उऩदपा (४) फभोक्तजभ न्मूनतभ ५० अॊक प्राप्त गयेका उम्भेदवायको प्रायक्तम्बक 
सकु्तचकयण, धरक्तखत/प्रमोगात्भक/अन्तयवाताम सभेतको सूक्तचकयणको धसपारयस गनम देहाम वभोक्तजभको सधभधत यहनछे् 

(क) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत        -  सॊमोजक 
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(ख) अध्मऺ वा गाउॉ काममऩाधरकारे तोकेको ववषम ववऻको रुऩभा  
सयकायी सेवा वा धनवृत्त कक्तम्तभा अधधकृतस्तयको कभमचायी १ जना  -  सदस्म 

     (ग) गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरमको ववषमगत शाखा प्रभखु   - सदस्म 
(घ) सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय वढीभा २ जना सदस्मराई अभक्तन्त्रत सदस्मको रूऩभा याख्न सवकनछे ।  
(ङ) धफषमगत शाखाको प्रभखु नबएभा सधभधतरे तोकेको सम्फक्तन्धत ववषमको ववऻ सदस्मको रुऩभा यहनेछ। 

५. छनौट तथा धसपारयस सधभधतको काभ, कर्तव्य र अधिकारः 
   (क) काममऩाधरकाको धनणममानसुाय तोवकएको ऩद य सॊख्माभा सेवा कयायको राधग ववऻान गने । 
   (ख) मोग्मता ऩगेुका इच्छुक नेऩारी नागरयकहरुफाट ऩेश हनु आएका दयखास्त उऩय आवश्मक कायवाही गने 
। 
   (ग) दपा ६ भा तोवकएको मोग्मताको आधायभा प्रायक्तम्बक मोग्मता सचुी प्रकाक्तशत गने । 

(घ) प्रायक्तम्बक मोग्मता सूचीकयणभा ऩयेका उम्भेदवायहरुको सम्वक्तन्धत ऺेत्र, तह य ववषमको राधग रोक सेवा 
आमोगरे धनधामयण गयेको ऩाठ्यिभ धरक्तखत वा प्रमोगात्भक क्तशऩ ऩयीऺा धरने य नधतजा प्रकाशन गने । 

(ङ) सम्फक्तन्धत ऩदको राधग आवश्मक ऩने शैक्तऺक मोग्मता, उभेय हद, कामामनबुव रगामत आवश्मक कुया 
धनधामयण गने । 

(च) सूक्तचकयण प्रकाशन गदाम ऩद सॊख्मा बन्दा दोव्फय सॊख्माभा वैकक्तपऩक उम्भेदवायको सूची प्रकाशन गने य 
धसपारयश बएका उम्भेदवायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गने, तय आवेदन नै कभ ऩयेको 
अवस्थाभा कभ उम्भेदवाय सकु्तचकयण गने । 

(छ) धनमभानसुायका आवश्मक अन्म कामम गने ।  
६. सकु्तचकयण तथा छनौट सम्फन्धी व्मवस्था् (१) दपा ३ फभोक्तजभका सेवा कयायका कभमचायी कामामरमरे 

कयायभा याख्न ेप्रमोजनको राधग सूक्तचकयण तथा छनौट सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोक्तजभ हनुेछ्  
(२) प्राववधधक कभमचायीको अनसूुक्तच -१ फभोक्तजभ स्वीकृत कामम वववयण फभोक्तजभ ऩद वा सेवा ऺेत्र तथा 

सम्फक्तन्धत सेवा सभूहको मोग्मता, ऩारयश्रधभक, सेवा शतम सभेत तोकी सम्फक्तन्धत कामामरमको 
सूचनाऩाटी, वेबसाईट तथा अन्म कुनै सावमजधनक स्थरभा अनसूुची-२ फभोक्तजभको ढाॉचाभा कम्तीभा 
१५ (ऩन्र) ददनको सूचना प्रकाशन गनुमऩनेछ । 

(३) आवेदन पायाभको नभूना अनसूुची -३ फभोक्तजभ हनुेछ । आवेदन दस्तयु देहाम फभोक्तजभ हनुेछ ।  
 अधधकृत छैटौं तहको राधग रु १०००।(एक हजाय रूऩमाॉ भात्र),  
 सहामक ऩाॉचौको राधग रु ६००।(छ सम रूऩमाॉ भात्र),  
 सहामक चौथोको राधग रु ५००।(ऩाॉच सम रूऩमाॉ भात्र)   
 कामामरम सहमोगीको राधग रु. ३००।(तीन सम रूऩमाॉ भात्र) हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोक्तजभ ऩनम आएका आवेदनहरु देहामको आधायभा दपा ४ को सधभधतरे भूपमाङ्कन गयी 
सकु्तचकृत गनुमऩनेछ :  
क. शैक्तऺक मोग्मता वाऩत - क. शैक्तऺक मोग्मता वाऩत (२०) अक् मस उऩदपा प्रमोजनका 

राधग शे्रणी गणना गदाम देहाम फभोक्तजभ गरयने छ :  
धस. 
नॊ. 

शे्रणी प्रधतशत वा GPA 
प्राप्त 
अॊक 

१ ववक्तशष्ट शे्रणी ८०% वा सो बन्दा भाधथ, ३.७ GPA वा सो बन्दा भाधथ  २० 



4 

 

२ प्रथभ शे्रणी ६०% वा भाधथ, ८०% भनुी, ३.० GPA वा भाधथ - ३.६९ GPA भनुी १८ 

३ दद्वतीम शे्रणी ४५% वा भाधथ-६०% भनी, २.७ GPA वा भाधथ २.९९ GPA भनुी १६ 

४ ततृीम शे्रणी ४५% बन्दा भनी, २.७ GPA बन्दा भनुी १४ 
 

ख. कामम अनबुव वाऩत - ३ (तीन) अॊक (प्रधत वषम १ अॊकको दयरे (सम्वक्तन्धत सेवा सभूहको 
न्मूनतभ शैक्तऺक उऩाधी प्राप्त गये ऩश्चातको अनबुवभात्र भान्म हनुछे । प्रभाक्तणत वववयण सॊरग्न 
बएको हनुऩुने) । 

ग. स्थानीम फाधसन्दाराई देहाम फभोक्तजभ - ७ (सात) अॊक  
१. सम्फक्तन्धत गाउॉऩाधरका/नगयऩाधरकाको फाधसन्दा बएभा – ७(सात) अॊक 
२. सम्फक्तन्धत क्तजपराको फाधसन्दा बएभा – ५(ऩाॉच) अॊक  
३. सम्फक्तन्धत प्रदेशको फाधसन्दा बएभा – ३(तीन) अॊक 
४. अन्म प्रदेशको फाधसन्दा बएभा    –  १(एक) अॊक 

ग. धरक्तखत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा्  ७५ अॊक आवश्मकता अनसुाय ऩदको प्रकृधतको आधायभा 
सेवासॊग सम्वक्तन्धत ववषमको फस्तगुत तथा ववषमगत वा प्रमोगात्भक धरक्तखत ऩयीऺा धरन       
स्नेछ ।  

घ. अन्तवातामभा अधधकतभ २5 अॊक् मस अनसुाय अकॊ  प्रदान गदाम न्मनुतभ ५० प्रधतशत य 
अधधकतभ ७० प्रधतशतको सीभाधबत्र यही प्रदान गनुमऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोक्तजभ आवेदन भाग गदाम प्राववधधक कामम (इक्तन्जधनमरयॊग, स्वास््म तथा ऩश ु क्तचवकत्सा 
रगामतका अन्म ऺेत्र)का राधग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) प्राप्त गयेका व्मक्तिरे 
भात्र आवेदन ददन स्नछेन ्। 

७. कयाय गने् (१) कामामरमरे सूक्तचकृत गयेका भखु्म उम्भेदवायराई ७ (सात) ददनको म्माद ददई कयाय गनम 
सूचना ददनऩुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको अवधधधबत्र धसपारयस बइम कयाय सम्झौता गनम आउने उम्भेदवायसॉग 

कामामरमरे अनसूुची - १ फभोक्तजभको कामम-वववयण सवहत अनसूुची -४ फभोक्तजभको ढाॉचाभा कयाय 
गनुमऩनेछ । उि अवधध धबत्र सम्ऩकम  याख्न नआएभा िभश् वैकक्तपऩक उम्भेदवायराई सूचना ददई 
कयाय गनम सवकनेछ । 

(३) उऩदपा(२) फभोक्तजभ कयाय गये ऩश्चात अनसूुची-५ फभोक्तजको ऩत्र कामामरमरे कभमचायीराई ददन ुऩनेछ   
(४) उऩदपा (२) फभोक्तजभ कामामरमरे काममवववयण ददॉदा ववषमगत शाखा सभेत तोकी काभभा रगाउन ु
ऩनेछ  
(५) मस काममववधध फभोक्तजभ कयाय गदाम साभान्मत् आधथमक वषमको श्रावण १ (एक) देक्तख अको वषमको 

असायसम्भका राधग भात्र कयाय गनुम ऩनेछ । तय उि ऩदरे गनुमऩने काभ सभाप्त बएभा वा ऩमामप्त 
नबएभा वा काममप्रायम्ब नै नबएको अवस्थाभा स्थानीम तहरे काभको फोझ य अवधी हेयी कयायको 
अवधी घटाउन वा थऩ गनम स्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोक्तजभ एक आधथमक वषमको धनक्तम्त सेवा कयायभा धरएको व्मक्तिराई ऩनु् अको वषमको 
राधग सेवा कयायभा धरन ुऩयेभा ऩनु् ऩरयऺण, छनौट य शरुू कयाय सयह भाधन सम्झौता गरयनेछ ।  



5 

 

(७) सेवा कयाय कभमचायीरे स्वेच्छारे कयाय धनयन्तयता गनम नचाहेभा कम्तीभा १(एक) भवहना अगाडी 
कामामरमभा धरक्तखत रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।जानकायी नगयाई ७ ददन बन्दा फढी अनऩुक्तस्थत 
यहेभा वा कयाय अन्त गयी काभ छोडेभा त्मस्तो व्मक्तिराई ऩनु् कयायभा काभ गने अवसय ददईन ेछैन  

(८) मस दपा ववऩरयतको अवधध उपरेख गयी वा कयायभा उपरेख बएबन्दा फढी यकभ बिुानी ददएभा 
त्मसयी अवधध उपरेख गने वा यकभ बिुानी गने कभमचायीको तरव बत्ताफाट कट्टा गयी असूर उऩय 
गरयनेछ।  

 
८. कामम शतम, ऩारयश्रधभक य अवधध:  (१) मस काममववधध फभोक्तजभ सेवा कयाय सम्झौता गरयएका प्राववधधक 

कभमचायीको भाधसक ऩारयश्रधभक सम्फक्तन्धत तह वा ऩदको शरुु तरफ स्केरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा 
उपरेख बए फभोक्तजभ हनुेछ ।  

(२)  कामामरमरे कामम-वववयणभा उपरेख बए फभोक्तजभ प्रगधतको स्थरगत वा वस्तगुत प्रधतवेदनका 
आधायभा कामम सम्ऩादन अनसुाय कयायभा उपरेख गयी भ्रभण बत्ता, वपपड बत्ता वा अन्म बत्ता उऩरब्ध 
गयाउन स्नछे ।  

  तय कयाय सम्झौताभा उपरेख नगरयएको भ्रभण बत्ता, वपपड बत्ता वा अन्म बत्ता उऩरब्ध गयाउन 
सवकने छैन ्। 

(३) कामामरमरे कयायका प्राववधधक/अन्म कभमचायीको ऩारयश्रधभक बिुानी गदाम धनजरे भवहनाबयी 
गयेको काभको वववयण (Time Sheet) सवहतको प्रधतवेदन तमाय गनम रगाई सम्फक्तन्धत ववषमगत शाखाको 
धसपारयशको आधायभा भात्र बिुानी गनुम ऩनेछ । 

(४) मस काममववधध फभोक्तजभ सेवा कयाय कभमचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩधछ कुनै ऩधन 
ऩदभा अस्थामी वा स्थामी धनमिुी हनुाका राधग कुनै ऩधन दाफी गनम ऩाउॉने छैन । 

(५) उऩदपा (१) फभोक्तजभ कयाय गदाम काभ शरुु गने धभधत य अन्त्म गने धभधत सभेत उपरेख 
गनुमऩनेछ। तय त्मस्तो कयायको अवधी एक ऩटकभा १ (एक) वषम बन्दा फढी हनुे छैन । 

९. कयाय सभाप्ती् (१) मस काममववधध फभोक्तजभ कयाय गरयएको ऩद वा दयफन्दीभा नेऩारको सॊववधान फभोक्तजभ 
कभमचायी सभामोजन बई खवटई आएभा त्मस्तो व्मक्तिको कयाय स्वत् अन्त्म हनुेछ । 
(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राववधधक/अन्म कभमचायीको कामम सन्तोषजनक नबएको बधन काममयत ववषमगत 
शाखा वा कामामरमरे धसपारयश गयेभा अध्मऺको ऩयाभशमभा आवश्मक छानववन गनम रगाई सपाइको भौका 
ददई कामामरमरे जनुसकैु अवस्थाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. ज्मारादायीभा काभकाजभा रगाउन स्न:े (१) देहाम फभोक्तजभको अवस्थाभा कुनै ऩधन कभमचायीराई अध्मऺ वा 
काममऩाधरकाको स्वीकृती धरई प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे ज्मारादायीभा काभभा रगाउन स्नेछ:-  
क) कामामरमभा तत्कार सो ऩदरे गने कभमचायी नबई काममसम्ऩादनभा फाधा आएकोभा,  
ख) सो ऩदको राधग धनमि ह ुने अवधधबयको राधग तरफ बत्ता रगामतका खचमभा फजेट व्मवस्था बएको अवस्थाभा,  

२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ काभभा रगाउॉदा १ वषम बन्दा फढी अवधधको राधग धनयन्तय काभभा रगाउन ऩाइने छैन । 

३) मस्ता कभमचायीरे काभकाज गने ऩत्रभा तोवकएको फाहेकका सेवा सवुवधा ऩाउन ेछैनन । सो प्रमोजनका राधग डोय 
हाक्तजयी सम्फक्तन्धत शाखा प्रभखरेु धसपारयस गयी प्रभाक्तणत गयाई ऩेश गनुम ऩनेछ । 

 ४) धनमक्ति ऩत्रभा तोवकएको अवधध बिुानी बए ऩश्चात ज्मारादायीभा काममयत कभमचायीप्रधत कामामरमको सम्ऩूणम दावमत्व 
सभाप्त हनुेछ ।  
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५) मस दपा फभोक्तजभ कभमचायीराई काभभा रगाउन दयफन्दी आवश्मक हनुे छैन, तय फजेट ववधनमोजन बएको हनु ु     

ऩनेछ ।  

 
११. ववववध्  

१. मस काममववधध कामामन्वमन िभभा थऩ व्मवस्था गनुम ऩयेभा मस काममववधध तथा प्रचधरत कानूनसॉग 
नफाक्तझने गयी गाउॉऩाधरकारे आवश्मक धनणमम गनम स्नछे ।  

२. धसपारयस सम्फन्धभा कुनै उम्भेदवायराई क्तचत्त नवझेुको खण्डभा गाउॉ काममऩाधरकाभा रु ५००/- को 
यधसद काटी धनवेदन ऩेश गनम सवकन्छ ।  

३. उजयुी सम्फन्धी धसपारयस सधभधतरे अध्ममन गयी अक्तन्तभ धनणमम गनेछ । 
४. सेवा कयायभा धनमूिी हनुे कभमचायीरे गाउॉ काममऩाधरकारे खटाएको स्थानभा अधनवामम रुऩभा सेवा गनुम  

ऩनेछ । 
     ५. छनौट तथा धसपारयस सधभधतका सदस्महरुरे धनमाभनसुाय प्रधत वैठक ऩन्रसम वैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। 

६. अन्म सवुवधाहरू रोक सेवा आमोगको धनमभानसुाय व्मवस्था गनम सवकनेछ ।   
11. वाधा अड्काउ पुकाउ् 
     १. मस काममववधधराई आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजमन, सॊशोधन य खायेज गनम सवकनछे । 

  २. मस बन्दा अधध "भहाफ ु गाउॉऩाधरकाभा प्रववधधक तथा ववववध कभमचायी व्मवस्थाऩन गने सम्वन्धी 
काममववधध २०७५" फाट बए गयेका कामम मसै वभोक्तजभ गये सयह भाधननेछ ।      

३ "भहाफ ु गाउॉऩाधरकाभा प्राववधधक तथा ववववध कभमचायी व्मवस्थाऩन गने सम्वन्धी काममववधध २०७५" 
खायेज बएकोछ । 
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अनसूुची - १ 
(फुॉदा ६.१सॉग सम्फक्तन्धत काममवववयणको ढाॉचा) 

भहाफ ुगाउॉ काममऩाधरकको कामामरम 
गैडाफाज, दैरेख 

कणामरी प्रदेश, नेऩार 
 
कामम वववयणको नभनुा् 
प्राववधधक कभमचायीको ऩद नाभ्  काभ गनुमऩने स्थान् 
प्राववधधक कभमचायीको नाभ्       
सऩुरयवेऺक्  प्रधतवेदन ऩेश गनुमऩने अधधकायी्  
कामम वववयण् 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(फुॉदा ६.१सॉग सम्फक्तन्धत काममवववयणको ढाॉचा) 

भहाफ ुगाउॉ काममऩाधरकको कामामरम 
गैडाफाज, दैरेख 

कणामरी प्रदेश, नेऩार 
सेवा कयायभा धरन ेसम्फन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाक्तशत धभधत : २०७  /    /     ) 
 
भहाफ ु गाउॉऩाधरकाको राधग..............................(ववषमगत शाखा) भा यहने गयी 
.................................(ऩद) को रुऩभा देहामको सॊख्मा य मोग्मता बएको ..................कभमचायी कयायभा 
याख्न ुऩने बएकारे मोग्मता ऩगेुका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सूचना प्रकाक्तशत बएको धभधतरे १५ (ऩन्र) ददन धबत्र 
ददनको २:०० फजेसम्भ याजस्व धतयेको यधसद सवहत दयखास्त ददन हनु सम्वक्तन्धत सवैको राधग मो सूचना प्रकाशन 
गरयएको छ । मसको पायाभ, दयखास्त दस्तयु, कामम–वववयण, ऩारयश्रधभक, सेवाका शतमहरु सवहतको ववस्ततृ 
वववयण कामामरमफाट वा वेवसाइट www.mahabumun.gov.np  फाट उऩरब्ध हनुछे ।  
ववऻाऩन।सूचना नॊ. ऩद नाभ शे्रणी वा तह भाग सॊख्मा  दयखास्त दस्तयु   
     
     

२. शैक्तऺक मोग्मता य अनबुव: 
१. नेऩारी नागरयक । 
२. न्मूनतभ मोग्मता (जस्तै् नेऩार सयकायवाट भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमवाट .................... भा स्नातक य कुनै 

सम्फद्ध ववषमभा ववषमभा स्नातकोत्तय गयेको । 
३. अनबुवको हकभा ........ उतीणम गयी सम्फद्ध काममभा कम्तीभा १ वषमको कामम अनबुव बएको  ।  
४. .... वषम उभेय ऩयुा बई .... वषम ननाघेको हनुऩुने । 
५. सम्फक्तन्धत काउक्तन्सरभा दताम बएको प्रभाणऩत्र । 
६. अन्म प्रचधरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 
३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुमऩने् उम्भेदवायको व्मक्तिगत वववयण, शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ, नेऩारी 

नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ, अनबुवको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ तथा प्रचधरत नेऩार कानून 
फभोक्तजभ ववधबन्न काउक्तन्सर वा ऩरयषद् वा अन्मभा दताम बएको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ सॊरग्न हनुऩुनेछ । ऩेश 
गरयने सफै प्रधतधरवऩको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाक्तणत गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फक्तन्धत दयखास्त पायाभको ढाॉचा) 

भहाफ ुगाउॉ काममऩाधरकको कामामरम 
गैडाफाज, दैरेख 

कणामरी प्रदेश, नेऩार 
 

कयायको राधग दयखास्त पायाभ 
(क) वैमक्तिक वववयण 

 नाभ थय
  

(देवनागयीभा)  
(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  धरङ्ग: 

नागरयकता नॊ: जायी गने क्तजपरा : धभधत : 
स्थामी ठेगाना क) क्तजपरा ख) न.ऩा./गा.वव.स. ग) वडा नॊ 
 घ) टोर : ङ) भागम/घय नॊ. : च) पो नॊ. 
ऩत्राचाय गने ठेगाना : ईभेर 
फाफकुो नाभ, थय : जन्भ धभधत :             (वव.सॊ.भा)              (ईक्तस्व सॊवतभा) 
फाजेको नाभ, थय : हारको उभेय :             वषम            भवहना 

(ख) शैक्तऺक मोग्मता/ताधरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको राधग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता/ताधरभ भात्र उपरेख गने) 

आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता ववश्वववद्यारम/फोडम/ताधरभ ददन ेसॊस्था शैक्तऺक उऩाधध/ताधरभ  सॊकाम शे्रणी/प्रधतशत भूर ववषम 
शैक्तऺक मोग्मता      

     
ताधरभ      

(ग) अनबुव सम्फन्धी वववयण  

कामामरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अवधध 

देक्तख सम्भ 
       
       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणम वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको राधग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे 
वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचधरत कानून फभोक्तजभ सहनछुे/फझुाउनछुे । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचधरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उपरेक्तखत 
सफै शतम तथा धनमभहरु ऩारना गनम भन्जयु गदमछु । साथै कयायभा उपरेक्तखत शतमहरु ऩूणम रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाम 
कक्तम्तभा ३ भवहनाको ऩूवम सूचना ददई कामामरमभा धनवदेन ददनछुे । 

उम्भेदवायको पमा्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 

धभधत: 

कामामरमरे बने् 
यधसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत् 
धभधत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
धभधत : 

 

द्रष्टव्म :  दयखास्त साथ सूचनाभा उपरेक्तखत रगामत धनम्नधरक्तखत कागजातहरु अधनवामम रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाक्तणत गयी ऩेश गनुम ऩनेछ । 
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ,    
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रधतधरवऩ,  
(३) न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयधत्रक प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, प्राववधधक कामम (इक्तन्जधनमरयङ्ग, स्वास््म तथा ऩश ुक्तचवकत्सा रगामतका अन्म 

ऺेत्र) का राधग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रधतधरवऩ, ताधरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रधतधरवऩ, आदद । 
  

हारसारै क्तखचेको 
ऩासऩोटम साईजको ऩयैु 
भखुाकृधत देक्तखन े
पोटो महाॉ टास्न ेय 
पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे 
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महाब ुगाउॉ पालऱका  
गाउँ कायतपालऱकाको कायातऱय 

गैडाबाज, दैऱेख  

कर्ााऱी प्रदेश,  नेपाऱ   

प्रवेशपत्र 

 
 क. नाम थरः  
ख. पदः  
ग. तहः  
घ. उम्मेदवारको दस्तखत नमूनाः  
कायााऱयऱे भने  

यस कायााऱयबाट लऱइने उक्त पदको परीऺामा तपाईऱाई सम्म्मलऱत हुन अनुमतत ददइएको छ । ववऻापनमा तोककएको शता 
नपुगेको ठहर भएमा जनुसुकै अवस्थामा पतन यो अनुमतत रद्द हुनेछ । 
 रोऱ नॊ. ःः ........................................ 
 
 

          (प्रमाणर्त गनेको दस्तखत)  

हारसारै क्तखचेको 
ऩासऩोटम साईजको ऩयैु 
भखुाकृधत देक्तखन े
पोटो महाॉ टास्न ेय 
पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे 
दस्तखत 



11 

 

अनसूुची - ४ 

(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फक्तन्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 
कयाय सम्झौता 

 

भहाफ ु गाउॉकाममऩाधरकाको कामामरम, (मसऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनएको) य ....................क्तजपरा, 
...................नगयऩाधरका/गाउॉऩाधरका, वडा नॊ. ..... फस्ने श्री ............................................................ 
(मसऩधछ दोश्रो ऩऺ बधनएको)का फीच .....गाउॉऩाधरका/नगयऩाधरकाको 
.................................................(... ऩदको)को काभकाज गनम गयाउन धभधत २०७   /......./...... को 
धनणमम अनसुाय देहामका कामम/शतमको अधधनभा यवह दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भन्जयु 
बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक/एक प्रधत आऩसभा फकु्तझ धरमौं ददमौं । 
१. काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊरग्न कामम वववयण अनसुायको कामम ऩवहरो ऩऺरे 

तोकेको सभम य स्थानभा उऩक्तस्थत बई गनुम ऩनेछ य आवश्मकतानसुाय थऩ काभ गनुम ऩनेछ । 
२. काभ गनुम ऩने स्थान :...............................................................................................।  
 
३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउन ेऩारयश्रधभक : प्रत्मेक भवहना व्मधतत बएऩधछ, ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई 

भाधसक रुऩभा रु. ...................(अऺयेऩी रु. 
..................................................................ऩारयश्रधभक उऩरब्ध गयाउनछे ।  

४. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे भहाफ ुगाउॉऩाधरका दैरेखको प्रचधरत कानूनभा ब्मवस्था बएका आचयण तथा 
अनशुासन सम्फन्धी व्मवस्थाहरु ऩारना गनुम ऩनेछ ।  

५. ववदा् दोस्रो ऩऺराई साफमजधनक धफदा फाहेक प्रधत भवहना १ ददन भात्र धफदा उऩरब्ध गयाउन सवकनछे 
।साथै कामामरमको राधग आवश्मक ऩयेको खण्डभा सावमजधनक धफदाको ददनभा ऩधन सेवा उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । मसयी सावमजधनक धफदाको ददनभा कामामरमभा काभ रगाए फाऩत भाधसक कयाय यकभको 
दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई ददईनेछ ।  

६. कामामरम सम्ऩक्तत्तको सयुऺा् दोस्रो ऩऺरे कामामरमको चर अचर सम्ऩक्तत्तको नो्सानी वा वहनाधभना गयेभा सो 
को ऺधतऩूधतम वा हानी नो्सानीको धफगो दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ददन ुऩनेछ । 

७. गो्मता् दोस्रो ऩऺरे कामामरमको कागजऩत्र, क्तजन्सी साभान एवॊ गो्म कुया वा कागजात कुनै अनधधकृत 
व्मक्ति वा सॊस्था वा देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाक्तणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट 
बएको हानी नो्सानीको ऺधतम दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत याक्तखनछे ।   

८. कयाय अवधध् मो कयाय २०७८।....।....... देक्तख राग ुबई २०७.....असाय भसान्तसम्भको राधग हनुछे ।  
९. काममसम्ऩादन भूपमाॊकन् ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामम सम्ऩादन भूपमाॊकन गने य सो भूपमाॊकन गदाम 

सारवसारी धनयन्तयता ददन उऩमिु देक्तखएभा काममववधधको दपा ९ फभोक्तजभ कयाय धनक्तश्चत अवधधको राधग 
थऩ हनु स्नेछ । 

१०. ऩारयश्रधभक कट्टी य कयाय सेवाको शतमको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) ददन बन्दा 
फढी उि सेवा उऩरब्ध नगयाएभा, सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेभा अनऩुक्तस्थत यहेको अवधधको ऩारयश्रधभक 
दाभासावहरे कट्टा गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेवा नगयेभा स्वत् मो सॊझौता ऩवहरो ऩऺरे यद्ध गयी अको 
ब्मवस्था गनम वाधा ऩने छैन । दोश्रो ऩऺरे शायीरयक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अन्म कुनै कायणरे सेवा ददन 
असभथम बएभा वा काभ सन्तोषजनक नबएभा वा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उपरघॊन गयेभा दोश्रो 
ऩऺसॊगको सॊझौता यद्ध गनम स्नेछ य धनजको सट्टा अको व्मक्ति कयायभा याक्तख काभ रगाउन फाधा ऩने छैन 
।  
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११. दावी नऩगु्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोक्तजभ काभ गयेकै आधायभा ऩधछ कुनै ऩधन ऩदभा अस्थामी वा 
स्थामी धनमकु्ति हनुाका राधग दाफी गनम ऩाॉउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचधरत कानून रागू हनुे्  मस सॊझौताभा उपरेख नबएको कुया प्रचधरत नेऩार कानून फभोक्तजभ हनुेछ ।  
 

गाउॉऩाधरकाको तपम फाट :   दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मक्ति):  
हस्ताऺय : हस्ताऺय :  
नाभ :    नाभ : 
ऩद : प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत ठेगाना :  
कामामरमको छाऩ्   भो.नॊ. 
 
योहफय् 
१. श्री                         प्रशासन शाखा प्रभखु, भहाफ ुगाॉउ काममऩाधरकाको कामामरम, दैरेख । 
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अनसूुची - ५ 
(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फक्तन्धत कयाय सूचना ऩत्रको ढाॉचा) 

भहाफ ुगाउॉ काममऩाधरकको कामामरम 
गैडाफाज, दैरेख 

कणामरी प्रदेश, नेऩार 
 

च.नॊ.         धभधत्  २०७९।...।...  
ऩ.सॊ.  
 

श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

ववषम् कयाय सम्फन्धभा । 

 

तऩाईराई धभधत २०७...।....।... धनणममानसुाय सूक्तचकयण गरयए फभोक्तजभ ............................ (ऩदको नाभ वा 
काभ) का राधग मसैसाथ सॊरग्न कयाय (सम्झौता) फभोक्तजभ धभधत २०७....।....।...  देक्तख २०७....।.....।.... 
सम्भ सेवा कयायभा याक्तखएको हुॉदा सॊरग्न कामम वववयण य शतमहरू अनरुुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩूवमक य 
व्मवसावमक भूपम 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 

फोधाथम्  
श्री आधथमक प्रशासन शाखा्  प्रभाक्तणत हाक्तजय/Time Sheet सवहतको प्रधतवेदनका आधायभा सम्झौता फभोक्तजभको 

यकभ भाधसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउन ुहनु ।  
श्री प्रशासन शाखा् हाक्तजयीको व्मवस्था गयी काभकाजभा रगाउन ुहनु ।  
श्री वडा कामामरम, ....................................  
   गाउॉ काममऩाधरकाको कामामरम, दैरेख । 


