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बाग २ 
स्थानीम सयकाय 

प्रदेि नॊ. १, ऩोक्रावाङ, नऩेार 
पेदाऩ गाउॉकामााऩालरकाको कामाारम 

 

कयायभा प्राववलधक कभाचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामाववलध, २०७५ 

 

प्रस्तावना् 
पेदाऩ गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउन े सेवा प्रवाह य ववकास लनभााणको कामाराई व्मवशस्थत, प्रबावकायी य चसु्त 
दरुुस्त  फनाउन मस गाउॉऩालरकाको रालग नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको कभाचायी दयवन्दी तथा गाउॉ कामाऩालरकाको 
वैठकरे ऩारयत गयेको कभाचायी दयवन्दीको अलधनभा यवह सॊववधानको भभा य बावना अनसुाय सॊघीमताको सपर 
कामाान्वमनको रालग गाउॉऩालरकाको सेवा प्रवाहराइ चसु्त, दरुुस्त प्रबावकायी फनाई आभ नागरयकभा स्थानीम 
सयकायको उऩशस्थलतको आबाष ददराउन गाउॉसबारे ववलनमोजन गयेको वजेटको अलधनभा यही गाउॉकामाऩालरकारे 
आवश्मक ठानेका ववषमगत िाखा, वडा कामाारम, स्वास््म चौकी तथा ववद्यारमहरुभा प्राववलधक कभाचायी कयाय 

सम्झौताका आधायभा सेवा कयायभा लरन े कामाराई व्मवशस्थत गना आवश्मक देशखएकोरे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको 
प्रिासकीम कामाववलध (लनमलभत गने) ऐन २०७५ को दपा ४ फभोशजभ पेदाऩ गाउॉकामाऩालरकाको लभलत 
२०७५।०६।०८ भा वसेको वैठकरे मो कामाववलध स्वीकृत गयी राग ु गयेको छ ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क. मस कामाववलधको नाभ "कयायभा प्राववलधक कभाचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामाववलध, २०७५" यहेको छ ।  

ख. मो कामाववलध कामाऩालरकारे लनणाम गयेको लभलतफाट प्रायम्ब हनुेछ ।  

 

२. ऩरयबाषा्  ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववलधभा- 

क.  "अध्मऺ" बन्नारे  "गाउॉऩालरकाको अध्मऺ" सम्झन ुऩदाछ । 



ख. "गाउॉऩालरका" बन्नारे "पेदाऩ गाउॉऩालरका" सम्झन ुऩदाछ । 

ग. "गाउॉसबा" बन्नारे "पेदाऩ गाउॉऩालरकाको गाउॉसबा" सम्झन ुऩदाछ । 

घ. "कामाऩालरका" बन्नारे "पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका" सम्झन ुऩदाछ । 

ङ.  "ऐन" बन्नारे "स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४" सम्झन ुऩदाछ ।  

च.  "कामाववलध" बन्नारे “कयायभा प्राववलधक कभाचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामाववलध, २०७५” सम्झन ुऩदाछ ।  

छ.  "कामाारम" बन्नारे गाउॉकामाऩालरकाको कामाारम सम्झन ुऩदाछ । 

ज. "प्राववलधक कभाचायी" बन्नारे दपा ३(२) फभोशजभ प्राववलधक सेवा उऩरब्ध गयाउन े गयी व्मवस्था बएका 
कभाचायी सम्झन ुऩदाछ । 

झ. "सलभलत" बन्नारे दपा ५ फभोशजभ गदठत "ऩयीऺा सलभलत" सम्झन ुऩदाछ । 

ञ. "ऩयीऺा" बन्नारे दपा ५ फलभशजभ गदठत सलभलतरे लरने लरशखत, प्रमोगात्भक य अन्तवााताा रगामत 
आवश्मक अन्म ऩयीऺा सम्झन ुऩदाछ । 

 

३. कामाववलध रागू हनु ेऺते्र य सेवा् (१)  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) 
तथा स्थानीम तहभा सेवा प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्थाको दपा १४ (४) फभोशजभ प्राववलधक कभाचायी कयायभा याख्न े
प्रमोजनको रालग मो कामाववलध स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ ।  

(२) कामाारमरे देहामको सेवासॉग सम्फशन्धत प्राववलधक कभाचायी मस कामाववलध फभोशजभ अवलध तोकी 
कयायभा याख्न सक्नेछ्  

(क) इशन्जलनमरयङ्ग सेवासॉग सम्फशन्धत 

(ख) कृवष सेवासॉग सम्फशन्धत 

(ग) ऩि ुसेवासॉग सम्फशन्धत 

(घ) वन सेवासॉग सम्फशन्धत 

(ङ) स्वास््म सेवासॉग सम्फशन्धत 

(च) शिऺा सेवासॉग सम्फशन्धत 

(छ) सूचना प्रववलधसॉग सम्फशन्धत 

(ज) अन्म  प्राववलधक सेवासॉग सम्फशन्धत । 

 

४. छनौट सम्फन्धी व्मवस्था् दपा ३ फभोशजभका प्राववलधक कभाचायी कामाारमरे कयायभा याख्न े प्रमोजनको रालग 
ऩयीऺा सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ हनुेछ्  

(१) प्राववलधक कभाचायीको अनसूुशच - १ फभोशजभ स्वीकृत कामा वववयण फभोशजभ ऩद वा सेवा ऺेत्र तथा सम्फशन्धत सेवा 
सभूहको मोग्मता, ऩारयश्रलभक, सेवा िता सभेत तोकी सम्फशन्धत कामाारमको सूचनाऩाटी, वेबसाईट तथा अन्म कुनै 

सावाजलनक स्थरभा वा यावष्डम स्तयको ऩलत्रकाभा अनसूुची - २ फभोशजभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५ (ऩन्र) ददनको 
सूचना प्रकािन गनुाऩनेछ । 

(२) आवेदन पायाभको नभूना अनसूुची - ३ फभोशजभ हनुेछ ।  



(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩना आएका आवेदनहरु देहामको आधायभा दपा ५ फभोशजभको सलभलतरे भूल्माङ्कन गयी 
छोटो सूची (Short List)  प्रकािन गनुा ऩनेछ :  

क. िैशऺक मोग्मता वाऩत - ६० (साठी) अॊक, (ववशिष्ट शे्रणी वाऩत ६०, प्रथभ शे्रणी वाऩत ५५, वितीम शे्रणी 
वाऩत ५०, ततृीम शे्रणी वाऩत ४५, (लत्रबवुन ववश्वववद्यारमको अॊक गणनाका आधायभा) । 

ख. कामा अनबुव वाऩत - २० (ववस) अॊक (प्रलत वषा १० अॊकको दयरे, प्रभाशणत वववयण सॊरग्न बएको 
हनुऩुने) । 

ग. स्थानीम फालसन्दाराई देहाम फभोशजभ - २० (ववस) अॊक  

१. सम्फशन्धत गाउॉऩालरकाको फालसन्दा बएभा  - २० अॊक 

२. सम्फशन्धत शजल्राको फालसन्दा बएभा   – १० अॊक 

३. सम्फशन्धत प्रदेिको वालसन्दा बएभा   – ५  अॊक  

४) उऩदपा (३) फभोशजभ भलु्माॊकन गदाा न्मनुतभ ५० प्रलतित अॊक प्राप्त गने आवेदनकतााराई भात्र दपा ५ 
फभोशजभको सलभलतरे लरने ऩयीऺाभा सभावेि गयाइनेछ । 

(५) ऩयीऺा सलभलतरे ऩयीऺा सॊचारन गदाा देहाम वभोशजभको व्मवस्था राग ुगनुा ऩनेछ । 

(क) ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, ऩयीऺा ऩद्वलत तथा अॊकबाय सॊवशन्धत ऩदको रालग रोक सेवा आमोगरे लनधाायण गये 
फभोशजभ हनुेछ । 

(ख) आवेदन दस्तयु तथा न्मनुतभ मोग्मता सॊवशन्धत ऩदको रालग रोकसेवा आमोगरे लनधाायण गये फभोशजभ 
हनुेछ ।  

 (ग) ऩयीऺाको लभलत ववऻाऩन प्रकाशित गदाा नै उल्रेख गयेको हनु ुऩदाछ ।  

(घ) ऩयीऺाको प्रश्नऩत्र लनभााण तथा उत्तयऩशुस्तका जाॉच तथा अन्तवाातााको रालग सलभलतरे ववषम वविेषऻराई 
आभन्त्रण गना सक्नेछ । तय कामाारमभा वा सलभलतभा सॊवशन्धत ऩदबन्दा भालथल्रो ऩदको कभाचायी 
उऩरव्ध बएभा सोही कभाचायी वाट प्रश्नऩत्र लनभााण तथा उत्तयऩशुस्तका जाॉच गरयनेछ । 

ब्माखमा् दपा ४ को उऩदपा ५ (घ) को प्रमोजनको रालग ववषम वविेषऻ बन्नारे सॊवशन्धत ऩदभा रोक 
सेवा आमोगद्वाया लसपारयस बएको कभाचायी वा सो बन्दा भालथल्रो ऩदको स्थामी कभाचायीराई सम्झन ु
ऩदाछ ।  

 (ङ) ऩयीऺा सॊचारन सॊवशन्ध अन्म व्मवस्था सलभलत आपैं रे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ । 
(६) उऩदपा (१) फभोशजभ आवेदन भाग गदाा प्राववलधक कामा (इशन्जलनमरयॊग, स्वास््म तथा ऩि ुशचवकत्सा रगामतका 

अन्म ऺेत्र) का रालग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) प्राप्त गयेका व्मशिरे भात्र आवेदन ददन 
सक्नेछन ्। 

 

 

 

 



५. ऩयीऺा सलभलत् (१) भाग ऩद सॊखमाका आधायभा कामाववलधको दपा (४) को उऩदपा (४) फभोशजभका 
उम्भेदवायराई ऩयीऺा सॊचारन गयी उलताणा उम्भेदवायराई लनमशुिको लसपारयस गना देहामको ऩयीऺा सलभलत 
यहनेछ् 
(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत        -  सॊमोजक 

(ख) गाउॉऩालरकाको ववषमगत िाखा प्रभखु     - सदस्म 

(ग) गाउॉऩालरकाको कभाचायी प्रिासन िाखा प्रभखु   - सदस्म सशचव 

६.  सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय् मस कामाववलधभा अन्म व्मवस्था बएको अलतरयि सलभलतको काभ कताव्म 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

(१) गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाद्वाया स्वीकृत वावषाक कामाक्रभको अलधनभा यही कयायभा प्राववलधक कभाचायी लनमशुि 
सम्वशन्ध वावषाक कामामोजना तमाय गयी प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत भापा त कामाऩालरका सभऺ ऩेि गने । 

(२) प्राववलधक कभाचायीको कयायभा लनमशुि सम्फशन्ध आवश्मक सम्ऩणुा कामाववलध तजुाभा गने । 

(३) प्राववलधक कभाचायीको कयाय ऩश्चात कामा सम्ऩादन भलु्माॊकन गयी सो को अधावावषाक प्रलतवेदन कामाारमभा ऩेि 
गने । 

(४) सलभलतरे प्रश्नऩत्र लनभााण गदाा, उत्तय ऩशुस्तका जाॉच गदाा, ऩयीऺा सॊचारन गदाा तथा कामाारम सभम बन्दा 
वावहय वैठक वसेभा रोक सेवा आमोगको ढाॉचाभा अथा भन्त्रारम द्वाया स्वीकृत दययेटभा बत्ता ऩाउनेछ । 

७. ऩयीऺाको नलतजा प्रकािन गने : (१) दपा ५ फभोशजभको सलभलतरे दपा ४ वभोशजभको ऩयीऺाभा उच्चतभ अॊक 
प्राप्त गने उम्भेदवायराई आवश्मक ऩदसॊखमाको आधायभा लनमशुिको रालग उम्भेदवायहरुको योर नम्फय, नाभ थय, 

ठेगाना सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय नलतजाको वववयण प्रकािन गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नलतजा प्रकािन गदाा ऩद सॊखमा बन्दा दोव्फय सॊखमाभा वैकशल्ऩक उम्भेदवायको सूची 
सभेत प्रकािन गनुाऩनेछ य लसपारयि बएका उम्भेदवायहरुको सूची सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनुाऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोशजभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदवायराई लछटो सञ्चाय भाध्मभफाट जानकायी गयाई सोको  

अलबरेख सभेत याख्नऩुनेछ ।  

८. कयाय गने् (१) दपा ७ फभोशजभ लसपारयस बएका उम्भेदवायराई ७ (सात) ददनको म्माद ददई कयाय गना 
कामाारमरे सूचना प्रकािन गनुाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अवधी लबत्र कयाय सम्झौता गना आउने सूशचकृत उम्भेदवायसॉग कामाारमरे अनसूुची - १ 
फभोशजभको कामावववयण सवहत अनसूुची – ४ फभोशजभको ढाॉचाभा कयाय गनुाऩनेछ । उि अवलध लबत्र सम्ऩका  
याख्न नआएभा क्रभि् वैकशल्ऩक उम्भेदवायराई सूचना ददई कयाय गना सवकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कयाय गये ऩश्चात अनसूुची - ५ फभोशजको ऩत्र कामाारमरे प्राववलधक कभाचायीराई ददनऩुनेछ 
।  

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ कामाारमरे कामावववयण ददॉदा ववषमगत िाखा सभेत तोकी काभभा रगाउन ुऩनेछ ।  

(५) मस कामाववलध फभोशजभ कयाय गदाा साभान्मत् आलथाक वषाको श्रावण १ (एक) देशख अको वषाको असायसम्भका 
रालग भात्र कयाय गनुा ऩनेछ । तय उि ऩदरे गनुाऩने काभ सभाप्त बएभा वा ऩमााप्त नबएभा वा कामाप्रायम्ब नै नबएको 
अवस्थाभा गाउॉऩालरकारे काभको फोझ य अवलध हेयी कयायको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  



(६) उऩदपा (५) फभोशजभ एक आलथाक वषाको लनशम्त सेवा कयायभा लरएको व्मशिराई ऩनु् अको वषाको रालग सेवा कयायभा 
लरन ुऩयेभा ऩनु् ऩरयऺण, छनौट य िरुू कयाय सयह भालन सम्झौता नववकयण गरयनेछ ।  

(७) प्राववलधक कभाचायीरे स्वेच्छारे कयाय लनयन्तयता गना नचाहेभा कम्तीभा १ (एक) भवहना अगाडी कामाारमभा 
लरशखत रुऩभा जानकायी गयाउन ु ऩनेछ । मसयी जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ छोडेभा त्मस्तो 
व्मशिराई ऩदीम दावमत्ववाट उत्ऩन्न हनुे ऺलतको ऺलतऩलुता असरु उऩय गयी गाउॉऩालरकाको कुनै ऩलन ऩदभा 
ऩनु् कयायभा काभ गने अवसय ददईने छैन । 

(८) मस दपा ववऩरयतको अवलध उल्रेख गयी वा कयायभा उल्रेख बए बन्दा फढी यकभ बिुानी ददएभा त्मसयी 
अवलध उल्रेख गने वा यकभ बिुानी गने कभाचायीको तरव बत्ताफाट कट्टा गयी असूर उऩय गरयनेछ ।  

९. कामा िता, ऩारयश्रलभक य अवलध :  (१) मस कामाववलध फभोशजभ सेवा कयाय सम्झौता गरयएका प्राववलधक कभाचायीको 
भालसक ऩारयश्रलभक सम्फशन्धत तह वा ऩदको िरुु तरफ स्केरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोशजभ 
हनुेछ । स्थानीम बत्ता ऩाउन ेस्थानभा नेऩार सयकायको दययेट फभोशजभ कयायभा उल्रेख बए अनसुाय स्थानीम 
बत्ता उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । कामाऩालरकारे कुनै प्राववलधक ऩदको रालग वपल्ड बत्ता ददने लनणाम गयेकोभा 
कामाऩालरकाको लनणाम तथा गाउॉऩालरकाको स्वीकृत वावषाक कामाक्रभको अलधनभा यही कयायभा उल्रेख बए 
अनसुाय वपल्ड बत्ता उऩरव्ध गयाउन सवकनेछ । 

(२) कामाारमरे कामावववयणभा उल्रेख बए फभोशजभ प्रगलतको स्थरगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका आधायभा 
कामाऩालरकाको लनणामानसुाय कामा सम्ऩादन अनसुाय कयायभा उल्रेख गयी  भ्रभण बत्ता वा वपल्ड बत्ता उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ ।  

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

(३) कामाारमरे कयायका प्राववलधक कभाचायीको ऩारयश्रलभक बिुानी गदाा लनजरे भवहनाबयी गयेको काभको वववयण 
(Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तमाय गना रगाई सम्फशन्धत ववषमगत िाखाको लसपारयिको आधायभा भात्र 
बिुानी गनुा ऩनेछ । 

(४) मस कामाववलध फभोशजभ प्राववलधक कभाचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩलछ सोही ऩद वा अन्म कुनै ऩलन 
ऩदभा अस्थामी,  स्थामी लनमिुी हनुका रालग कुनै ऩलन दाफी गना ऩाउने छैन ।  

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ कयाय गदाा काभ िरुु गने लभलत य अन्त्म गने लभलत सभेत उल्रेख गनुाऩनेछ । तय 
त्मस्तो कयायको अवधी  एक ऩटकभा १ (एक) वषा बन्दा फढी हनुे छैन । 

१०. कयाय सभाप्ती् (१) मस कामाववलध फभोशजभ कयाय गरयएको ऩद वा दयफन्दीभा नेऩारको सॊववधान फभोशजभ 
कभाचायी सभामोजन बई खवटई आएभा त्मस्तो व्मशिको कयाय स्वत् अन्त्म हनुेछ । 

(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राववलधक कभाचायीको कामा सन्तोषजनक नबएको बलन कामायत ववषमगत िाखा वा 
कामाारमरे लसपारयि गयेभा अध्मऺरे आवश्मक छानववन गना रगाई सपाइको भौका ददई कामाारमरे जनुसकैु 
अवस्थाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।  

११. ववववध् मस कामाववलध कामाान्वमन क्रभभा थऩ व्मवस्था गनुा ऩयेभा मस कामाववलध तथा प्रचलरत कानूनसॉग 
नफाशझने गयी गाउॉऩालरका आवश्मक लनणाम गना सक्नेछ ।  

  



अनसूुची - १ 

(फुॉदा ४.१ सॉग सम्फशन्धत कामावववयणको ढाॉचा) 
पेदाऩ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम 

कामावववयण पायभ 
१. ऩदको नाभ: 
२. तरफ (भालसक): 

३. काभ गनुा ऩने सभम: 

४. कभाचायीको नाभ थय् 
५. स्थामी ठेगाना् 

६. लफस्ततृ रुऩभा ऩदको काभ, अलधकाय य उत्तय दावमत्व 

क्र
.
सॊ
. 

का
भ 

अलधका
य 

उत्तयदावम
त्व 

कामा 
सम्ऩादन 
सचुकाॊक 

सचुकाॊकको आधाय (श्रोत) 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

७. कताव्म 

१  

२  

८. आफश्मक मोग्मता्- 



भेयो ऩद सग सम्फशन्धत उऩमिु काभ, कताव्म, 
उत्तयदावमत्व तथा अलधकायको लफफयण ऩणुा एफ ्
दठक साचो हो  । 

 

मस ऩदसॉग सम्फशन्धत उऩमिु काभ ,कताब्म य 
उत्तयदावमत्व तथा अलधकायको लफफयण ऩणुा एवॊ 
दठक साचो हो ।                                                                

 

अनसूुची - २ 

(फुॉदा ४.१सॉग सम्फशन्धत आवेदनको ढाॉचा) 
पेदाऩ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामाऩालरकको कामाारम 

ऩोक्रावाङ, तेह्रथभु 
प्रदेि नॊ १, नऩेार 

 

सेवा कयायभा लरन ेसम्फन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाशित लभलत : २०७  /    /     ) 

 

 पेदाऩ गाउॉऩालरकाको रागी ....... (ववषमगत िाखा) भा यहने गयी  .......(ऩद) को रुऩभा देहामको सॊखमा य 
मोग्मता बएको प्राववलधक कभाचायी कयायभा याख्न ुऩने बएकोरे मोग्मता ऩगुेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सूचना 
प्रकाशित बएको लभलतरे १५ (ऩन्र) ददन लबत्र कामाारम सभम लबत्र कामाारमको आलथाक प्रिासन िाखा वा 
गाउॉऩालरकाको सॊशचत कोषभा याजस्व लतयेको यलसद सवहत दयखास्त ददन हनु सम्वशन्धत सवैको जानकायीको रालग 
मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ । मसको पायाभ, दयखास्त दस्तयु, कामा–वववयण, ऩारयश्रलभक, सेवाका िताहरु 
सवहतको ववस्ततृ वववयण कामाारमफाट वा वेवसाइट www.phedapmun.gov.np  फाट उऩरब्ध हनुेछ ।  

ववऻाऩन 
नॊ. 

ऩद  आवश्मक  
सॊखमा 

लरशखत 
ऩयीऺा लभलत 

प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
य अन्तवााताा लभलत 

      
     

 

 

निकटतम अनिकारीको दस्तखत 

िामः- 

नमनतः- 

 

कार्ाालर् प्रमुखको दस्तखत 

िामः- 

नमनतः- 

 

कमाचारीको दस्तखत 

नमनतः- 



२. न्मनुतभ मोग्मता य अनबुव: 

१. नेऩारी नागरयक  

२. िैशऺक मोग्मता् सॊवशन्धत ऩदको रालग रोकसेवा आमोगरे लनधाायण गये फभोशजभ 

३. अनबुवको हकभा् सॊवशन्धत ऩदभा भान्मता प्राप्त सॊस्थाभा कशम्तभा एक वषा काभ गयेको  

४. उभेय् १८ वषा ऩयुा बई ४० वषा ननाघेको । 

५. अन्म प्रचलरत काननुद्वाया अमोग्म नबएको । 

३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुाऩने् उम्भेदवायको व्मशिगत वववयण, िैशऺक मोग्मताको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ, अनबुवको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ तथा प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ 
ववलबन्न काउशन्सर वा ऩरयषद् वा अन्मभा दताा बएको प्रभाशणत प्रलतलरवऩ सॊरग्न हनुऩुनेछ । ऩेि गरयने सफै 
प्रलतलरवऩको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाशणत गनुा ऩनेछ  ।  

 

 

 

 

 



पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम 

ऩोक्रवाङ, तेह्रथभु 

दयखास्त पायभ 

(ववलबन्न ऩदहरुको ऩयीऺाको रालग) 
 

(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायभ बयेको ऩद सम्वन्धी वववयण 

ववऻाऩन नॊ. ऩद ववऻाऩन प्रकाशित लभलत ऩयीऺा केन्र 

    

(ख) उम्भेदवायको वैमशिक वववयण 

उम्भेदवायको ऩयुा नाभ, थय 

देवनालगयीभा् 
अॊग्रजेीभा् लरङ्ग् 
नागरयकता नॊ. जायी गने शजल्रा् लभलत् 

स्थामी ठेगाना 
शजल्रा् न.ऩा./गा.ऩा.- वाडा नॊ.- 
टोर् भोवाइर नॊ. इभेर् 

फाफकुो नाभ, थय् आभाको नाभ, थय् 
फाजेको नाभ, थय् ऩलत/ऩत्नीको नाभ, थय् 

जन्भ लभलत (वव.सॊ. भा) (ई.सॊ. भा) हारको उभेय्........वषा.........भवहना.......ददन 

भातबृाषा् धभा्  वैवावहक शस्थलत् योजगायीको अवस्था् 
िारयरयक अििता (छ/छैन खरुाउनहुोस) आभा/फफुाको भखुम ऩेिा् जात् जन्भस्थान् 

(ग) िैशऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रालग चावहन ेआवश्मक न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने) 
आवश्मक 
न्मनुतभ 
मोग्मता 

ववश्वववद्यारम/वोडा/
तालरभ ददने सॊस्था 

िैशऺक 
उऩालध/तालरभ सॊकाम 

शे्रणी/
प्रलति
त 

उलताण 
गयेको वषा 

भूर 
ववषम 

कै
वप
म
त 

िैशऺक 
मोग्मता 

       

       

तालरभ        

(घ)  अनबुव सम्वशन्ध वववयण् अनबुव बए भात्र बने 

कामाारम ऩद सेवा/सभहु शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
       अवलध 
देशख सम्भ 

       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩणुा वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको ववऻाऩनको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । भेयो 
लनमशुिको सम्वन्धभा असय ऩना सक्न ेकाभको अनबुव, वैमशिक वववयण, िैशऺक मोग्मता आददका सम्वन्धभा कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून 
फभोशजभ सहनेछु/फझुाउनछुे । उम्भेदवायरे ऩारन गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेशखत सफै िता तथा लनमभहरु ऩारन गना 
भञु्जय गदाछु । 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ  

दामाॉ फामाॉ 
     

उम्भेदवायको दस्तखत् 
लभलत् 

कामाारमको कभाचायीरे बने 

यलसद/बौचय नॊ.- योर नॊ.  

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को वववयण 

हारसारै शखचेको 
ऩासऩोटा साइजको 
ऩयेु भखुाकृलत देशखन े
पोटो टाॉसी पोटोभा 
सभेत ऩने गयी 
उम्भेद्वायरे दस्तखत 

कामाारम प्रमोजनको रालग 

यलसद/बौचय नॊ. 
ववऻाऩन नॊ. 
रुज ुगनेको दस्तखत् 
लभलत् 

उम्भेदवायरे भालथ उल्रेख गयेका अनबुवको 
वववयणहरु ठीक छ बनी प्रभाशणत गने ववबागीम 
प्रभखु/कामाारम प्रभखुको दस्तखत् 
नाभ, थय्- 
ऩद, दजाा्- 
लभलत्-   कामाारमको छाऩ 



दयखास्त रुज ुगनेको दस्तखत् 
लभलत् 

 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्थखत् 
लभलत् 

 
 
 



उम्भेदवायरे ऩारन गनुाऩने लनमभहरु्- 
1. ऩयीऺा/अन्तवााताा ददन आउॉदा प्रविेऩत्र अलनवामा ल्माउन ु ऩनेछ । प्रविेऩत्र 

ववना ऩयीऺा/अन्तवाातााभा फस्न ऩाइने छैन । 

2. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

3. ऩयीऺा िरुु हनु ु बन्दा ३० लभनटे अगालड घशण्टद्वाया सूचना गयेऩलछ ऩयीऺा 
हरभा प्रविे गना ददइनछे । 

4.  वस्तगुत ऩयीऺा िरुु बएको १५ लभनटे ऩलछ य ववषमगत ऩयीऺा िरुु बएको 
आधा घण्टा ऩलछ आउने य वस्तगुत तथा ववषमगत दवैु ऩयीऺा सॊगै हनुेभा २० 
लभनेट ऩलछ आउन ेउम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाइन ेछैन । 

5. ऩयीऺा हरभा प्रविे गना ऩाउने सभम अवलध (वुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको) 
ववतेको १० लभनटे ऩछालड भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जान ेअनभुलत 
ददइने छ । 

6. ऩयीऺा हरभा प्रविे गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, शचट आदद आपू साथ 
याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुा हुॉदैन । 

7. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩयीत कुनै काभ गयेभा 
केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्काषन गयी तयुन्त कानून फभोशजभको कायवाही 
गनेछ य त्मसयी लनष्कािन गरयएको उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् 
यद्द बएको भालनने छ । 

8. लफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रविे गयी ऩयीऺा ददन े क्रभभा 
लनजराई केही बएभा कामााराम जवापदेही हनु ेछैन । 

9. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाशजय अलनवामा रुऩरे गनुा ऩनेछ । 

10. कामाारमरे सूचनाद्वाया लनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ  

11. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ु ऩदाा ऩलन 
ऩयीऺाभा सशम्भलरत अन्म उम्भेदवायहयराई फाधा नऩने गयी लनयीऺकराई 
सोध्न ुऩनेछ 

           पेदाऩ गाउॉऩालरका 
       गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम 

   ऩोक्रफाङ, तेह्थभु 

        प्रविे ऩत्र 

 
 

ऩयीऺालथारे बने्- 
क) ववऻाऩन नॊ. खरुा/सभाविेी 

सभहु 
  

  

ख) न्मूनतभ िैशऺक 
मोग्मताको भरु ववषम् 

 

ग) ऩयीऺा केन्र् घ) ऩद् 

ङ)  
उम्भेदवायको 

नाभ,थय्- 

दस्तखत्- 

कामाारमको कभाचायीरे बने् 
मस कामाारमफाट लरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न 
केन्रफाट सशम्भलरत हनु हनभुलत ददइएको छ । ववऻाऩनभा 
तोवकएको िता नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकेु अवस्थाभा ऩलन मो 
अनभुलत यद्द हनुेछ । 

योर नम्वय्- 

रष्टव्म्_ कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना गनुाऩने लनमभहरु हेनु्नहोरा 
  

 अलधकृतको दस्तखत 

हारसारै 
शखचेको 
ऩासऩोटा 
साइजको ऩयेु 
भखुाकृलत देशखने 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उम्भेदवायरे ऩारना गनुाऩने लनमभहरु् 
1. ऩयीऺा/अन्तवााताा ददन आउॉदा प्रविेऩत्र अलनवामा ल्माउन ु ऩनेछ । प्रविेऩत्र 

ववना ऩयीऺा/अन्तवाातााभा फस्न ऩाइने छैन . 

2. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

3. ऩयीऺा िरुु हनु ु बन्दा ३० लभनटे अगालड घशण्टद्वाया सूचना गयेऩलछ ऩयीऺा 
हरभा प्रविे गना ददइनछे । 

4. वस्तगुत ऩयीऺा िरुु बएको १५ लभनटे ऩलछ य ववषमगत ऩयीऺा िरुु बएको 
आधा घण्टा ऩलछ आउने य वस्तगुत तथा ववषमगत दवैु ऩयीऺा सॊगै हनुेभा २० 
लभनेट ऩलछ आउन ेउम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाइन ेछैन । 

5. ऩयीऺा हरभा प्रविे गना ऩाउने सभम अवलध (वुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको) 
ववतेको १० लभनटे ऩछालड भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जान ेअनभुलत 
ददइने छ । 

6. ऩयीऺा हरभा प्रविे गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, शचट आदद आपू साथ 
याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुा हुॉदैन । 

7. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩयीत कुनै काभ गयेभा 
केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्काषन गयी तयुन्त कानून फभोशजभको कायवाही 
गनेछ य त्मसयी लनष्कािन गरयएको उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् 
यद्द बएको भालनने छ । 

8. लफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रविे गयी ऩयीऺा ददन े क्रभभा 
लनजराई केही बएभा कामााराम जवापदेही हनु ेछैन । 

9. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाशजय अलनवामा रुऩरे गनुा ऩनेछ । 

10. कामाारमरे सूचनाद्वाया लनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ  

11. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ु ऩदाा ऩलन 
ऩयीऺाभा सशम्भलरत अन्म उम्भेदवायहयराई फाधा नऩने गयी लनयीऺकराई 
सोध्न ुऩनेछ 

                 पेदाऩ गाउॉऩालरका 
       गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम 

  ऩोक्रफाङ, तेह्थभु 

        प्रविे ऩत्र 

 
 

ऩयीऺालथारे बने्- 
क) ववऻाऩन नॊ. खरुा/सभाविेी 

सभहु 
  

  

ख) न्मूनतभ िैशऺक 
मोग्मताको भरु ववषम् 

 

ग) ऩयीऺा केन्र् घ) ऩद् 

ङ)  
उम्भेदवायको 

नाभ,थय्- 

दस्तखत्- 

कामाारमको कभाचायीरे बने् 
मस कामाारमफाट लरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न 
केन्रफाट सशम्भलरत हनु हनभुलत ददइएको छ । ववऻाऩनभा 
तोवकएको िता नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकेु अवस्थाभा ऩलन मो 
अनभुलत यद्द हनुेछ । 

योर नम्वय्- 

रष्टव्म्_ कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना गनुाऩने लनमभहरु हेनु्नहोरा 
 

हारसारै 
शखचेको ऩासऩोटा 
साइजको ऩयेु 
भखुाकृलत देशखने 
पोटो टाॉसी 

 

 अलधकृतको दस्तखत 



अनसूुची - ४ 

(फुॉदा ८.२ सॉग सम्फशन्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 
कयाय सम्झौता 

 

पेदाऩ गाउॉकामाऩालरकाको कामाारम, (मसऩलछ ऩवहरो ऩऺ बलनएको) य .......................शजल्रा 
...................गाउॉ /नगयऩालरका वडा नॊ...... फस्ने श्री ...............................को छोया/छोयी/ऩशत्न (मसऩलछ दोश्रो ऩऺ 
बलनएको) का फीच पेदाऩ गाउॉऩालरकाको ...............................................ऩदभा काभकाज गना गयाउन लभलत २०७ 
/  /    को लनणाम अनसुाय देहामका कामा/िताको अलधनभा यवह दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भन्जयु 
बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक/एक प्रलत आऩसभा फशुझ लरमौं ददमौं : 

१. काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊरग्न कामा वववयण अनसुायको कामा ऩवहरो ऩऺरे तोकेको 
सभम य स्थानभा उऩशस्थत बई गनुा ऩनेछ य आवश्मकतानसुाय थऩ काभ गनुा ऩनेछ । 

२. काभ गनुा ऩने स्थान : .................................................. 
३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउन ेऩारयश्रलभक : प्रत्मेक भवहना व्मलतत बएऩलछ, ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई भालसक रुऩभा 

रु...........................................(अऺयेऩी रु.  ................................ ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

४. आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे प्रचलरत कानूनभा ब्मवस्था बएका आचयण तथा अनिुासन सम्फन्धी व्मवस्थाहरु ऩारना 
गनुा ऩनेछ ।  

५. ववदा् दोस्रो ऩऺराई साफाजलनक लफदा फाहेक वावषाक रुऩभा सॊशचत बई शजम्भेवायी नसने गयी भालसक रुऩभा १ ददन ववदा 
उऩरव्ध हनुेछ । साथै कामाारमको रालग आवश्मक ऩयेको खण्डभा लफदाको ददनभा ऩलन सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

६. कामाारम सम्ऩशत्तको सयुऺा् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको चर अचर सम्ऩशत्तको नोक्सानी वा वहनालभना गयेभा सो को ऺलतऩूलता 
वा हानी नोक्सानीको लफगो दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई ददन ुऩनेछ । 

७. गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको कागजऩत्र, शजन्सी साभान एवॊ गोप्म कुया वा कागजात कुनै अनलधकृत व्मशि वा 
देिराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाशणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको ऺलतऩूलता दोश्रो 
ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा सभेत याशखनेछ ।   

८. कयाय अवलध् मो कयाय २०७...  । । देशख राग ुबई २०७.. । । असाय भसान्त सम्भको रालग हनुेछ।  

९. कामासम्ऩादन भूल्माॊकन् ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामा सम्ऩादन भूल्माॊकन गने य सो भूल्माॊकन गदाा सारवसारी 
लनयन्तयता ददन उऩमिु देशखएभा कामाववलधको दपा ८ (६) फभोशजभ कयाय लनशश्चत अवलधको रालग थऩ हनु सक्नेछ । 

१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेवाको िताको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७ (सात) ददन बन्दा फढी उि 
सेवा उऩरब्ध नगयाएभा, सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेभा अनऩुशस्थत यहेको अवलधको ऩारयश्रलभक दाभासावहरे कट्टा गरयनेछ 
य सो बन्दा फढी सेवा नगयेभा स्वत् मो सॊझौता ऩवहरो ऩऺरे यि गयी अको ब्मवस्था गना वाधा ऩने छैन । दोश्रो ऩऺरे 
िारययीक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अन्म कुनै कायणरे सेवा ददन असभथा बएभा वा काभ सन्तोषजनक नबएभा वा आचयण 
सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गयेभा दोश्रो ऩऺसॊगको सॊझौता यि गना सक्नेछ य लनजको सट्टा अको व्मशि कयायभा 
याशख काभ रगाउन फाधा ऩने छैन ।  

११. दावी नऩगु्ने्  दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोशजभ काभ गयेकै आधायभा ऩलछ कुनै ऩलन ऩदभा अस्थामी वा स्थामी लनमशुि 
हनुाका रालग दाफी गना ऩाॉउन ेछैन/गने छैन । 

१२. प्रचलरत कानून रागू हनुे्  मस सॊझौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ हनुेछ ।  

 

प्रथभ ऩऺको तपा फाट :   दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मशि):  

हस्ताऺय : हस्ताऺय :  

नाभ :    नाभ : 
ऩद :  ठेगाना :  

कामाारमको छाऩ्  

  

  



अनसूुची - ५ 

(फुॉदा ८.३ सॉग सम्फशन्धत कयाय सूचना ऩत्रको ढाॉचा) 
पेदाऩ गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामाऩालरकको कामाारम 

ऩोक्रावाङ, तेह्रथभु 

 १ नॊ. प्रदेि, नऩेार 

 

ऩ.सॊ.                  लभलत्    

च.नॊ.  

 

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

 

ववषम् कयाय सम्फन्धभा । 

 

तऩाईराई लभलत २०७...।....।... लनणामानसुाय........................................ ऩदभा मसैसाथ सॊरग्न कयाय 
(सम्झौता) फभोशजभ लभलत २०७....।....।...  देशख २०७....। ।.... सम्भ कयायभा याशखएको हुॉदा सॊरग्न 
कामावववयण अनरुुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩूवाक य व्मवसावमक भूल्म भान्मता अनरुुऩ गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ ।  

  

साथै आफ्नो काभ कताव्म ऩारना गदाा मस गाउॉऩालरकाको कभाचायीरे ऩारना गनुाऩने आचाय सॊवहता य 
आचयणको सभेत ऩरयऩारना हनु जानकायी गयाइन्छ ।  

 

 ......................... 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

फोधाथा्  
श्री आलथाक प्रिासन िाखा् प्रभाशणत हाशजय/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधायभा सम्झौता फभोशजभको यकभ भालसक 

रूऩभा उऩरब्ध गयाउनहुनु ।  

श्री प्रिासन िाखा् व्मशिगत पाइर तमाय गयी हाशजयीको व्मवस्था हनु ।  

श्री ..... नॊ. वडा कामाारम, 

...................,  

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतद्वाया प्रभाशणत लभलत् 


