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हेलम्ब ुगाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः ५                  संखयाः ३                  लिल ः २०७९/०५/२८ 

 

भाग-२ 

हेलम्ब ुगाउँपाललका 

 
काययपाललकाबाट पारर  लिल ः २०७९।०५।२२ 

प्रिाणिकरि लि ीः २०७९।०५।२६ 

हेलम्व ुगाउँपाललकािा करारिा प्राववलिक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववलि, २०७९ 
 

प्रस् ावनाः हेलम्व ुगाउँपाललकाले उपलब्ि गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनिायिको काययलाई व्यवणस्थ  र 
प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपाललकाको स्वीकृ  कियचारी दरवन्दीको अलिनिा रही प्राववलिक कियचारीको 
ररक्त पदिा करार सम्झौ ाका आिारिा सेवा करारिा ललन ेकाययलाई व्यवणस्थ  गनयका लालग हेलम्व ु
गाउँपाललका गाँउ काययपाललकाले लिल  २०७९/०५/२२ िा यो काययववलि स्वीकृ  गरी जारी गरेको छ 
।  

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भः 

क. यस काययववलिको नाि "हेलम्ब ु गाउँपाललकािा करारिा प्राववलिक कियचारी व्यवस्थापन 
सम्बन्िी काययववलि, २०७९" रहेको छ ।  
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ख. यो काययववलि गाउँ काययपाललकाको बैठकले पारर  गरी स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चा  
प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववलििा- 

क.  "अध्यि वा प्रिखु" भन्नाले क्रिशः गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 

ख.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

ग.  "काययववलि" भन्नाले “हेलम्व ुगाउँपाललकािा करारिा प्राववलिक कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी 
काययववलि, २०७९” सम्झन ुपदयछ ।  

घ.  "कायायलय" भन्नाले गाउँकाययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपदयछ । 

ङ. "प्राववलिक कियचारी" भन्नाले दफा ३ (२) बिोणजि प्राववलिक सेवा उपलब्ि गराउन ेगरी 
व्यवस्था भएका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

च. "सलिल " भन्नाले दफा ५ बिोणजि गठठ  अन् वा ाय  था सूणचकरि सलिल  सम्झन ु 

पदयछ ।  

छ.  "नवीकरि" भन्नाले दफा ५ बिोणजि पूवय सेवा र श य बिोणजि करार सेवाको म्याद थप भने्न 
सम्झन ुपदयछ ।  

ज.   "काययपाललका" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको गाउँकाययपाललका भने्न सम्झन ुपदयछ ।  

३. काययववलि लागू हनु ेिेत्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७)  था स्थानीय  हिा सेवा प्रवाह सम्बन्िी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोणजि 
प्राववलिक कियचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको लालग यो काययववलि स्वीकृ  गरी लागू गररएको छ ।  

(२) कायायलयले देहायको सेवासँग सम्बणन्ि  प्राववलिक कियचारी यस काययववलि बिोणजि अवलि 
 ोकी करारिा राख्न सक्नछेः  

(क) इणन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बणन्ि  

(ख) कृवष सेवासँग सम्बणन्ि  

(ग) पश ुसेवासँग सम्बणन्ि  
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(घ) वन सेवासँग सम्बणन्ि  

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बणन्ि  

(च) अन्य कुनै प्राववलिक सेवासँग सम्बणन्ि  

४. पदपलु य सलिल ः (१) ररक्त िाग पद संखयाका आिारिा काययववलिको दफा ५, ६, ७, ८, ९ र १० 
बिोणजिको कायय सम्पादन गनय देहायको पदपूल य सलिल  रहनेछ- 

(क) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ      -  संयोजक 

(ख) अध्यिले  ोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अलिकृ  स् रको कियचारी          -      ववज्ञ सदस्य 

(ग) गाउँपाललकाको सम्बणन्ि  ववषयग   

शाखा प्रिखु      - सदस्य 

५. प्रारणम्भक योग्य ाक्रि सचुी छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ को उपदफा (२)  बिोणजिका 
प्राववलिक कियचारी करारिा राख्न े प्रयोजनको लालग प्रारणम्भक योग्य ाक्रि सूची छनोट सम्बन्िी 
व्यवस्था देहाय बिोणजि हनुछेः  

(१) प्राववलिक कियचारी आवश्यक ाको सूचना अनसूुची-१ बिोणजि स्वीकृ  कायय वववरि 
बिोणजि पद वा सेवा िेत्र  था सम्बणन्ि  सेवा सिूहको योग्य ा, पाररश्रलिक, सेवा 
श य सिे   ोकी सम्बणन्ि  कायायलयको सूचनापाटी, वेभसाईट  था अन्य कुनै 
सावयजलनक स्थलिा अनसूुची-२ बिोणजिको ढाँचािा कम् ीिा १५ (पन्र) ठदनको सूचना 
प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची-३ बिोणजि हनुेछ । आवेदन दस् रु गाउँपाललकाबाट 
लनिायरि भए बिोणजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोणजि  आवेदन िाग भएको प्राववलिक कायय (इणन्जलनयररङ्ग, स्वास््य 
 था पश ु णचवकत्सा लगाय का अन्य िेत्र) का लालग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रिािपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त  था सम्बणन्ि  पररषद् िा द ाय  था नवीकरि हनुपुने भए 
सो सिे  गरेका व्यणक्तले िात्र आवेदन ठदन सक्नछेन ् । प्राप्त भएका आवेदन 



4 
 

अलिकृ बाट स्वीकृ  गराई अनसूुची-४ बिोणजिको प्रवेश प्रवेश-पत्र आवेदकलाई 
ठदनपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोणजि पनय आएका आवेदनहरु देहायको आिारिा दफा ४ को उपदफा 
(१) बिोणजि गठठ  सलिल ले िलु्याङ्कन गदाय देहाय बिोणजिको प्रवक्रया अपनाई 
प्रारणम्भक योग्य ाक्रि सणुचकृ  गनुयपनेछः  

क.  ोवकएको न्यनु ि शैणिक योग्य ाको प्राप्त लब्िांक प्रल श  वाप  अलिक ि - ७० 
अंक, यस खण्ड बाप को अङ्क लनिायरि देहाय अनसुार सतु्रको प्रयोग गरी गररनेछ । 

न्यनु ि शैणिक योग्य ाको प्राप्त लब्िांक प्रल श  x ७० 

१०० 

ख. न्यनु ि भन्दा िालथल्लो शैणिक योग्य ा बाप  - १० अंक, यस खण्ड बाप को अङ्क 
लनिायरि देहाय अनसुार सतु्रको प्रयोग गरी गररनेछ । 

िालथल्लो शैणिक योग्य ाको प्राप्त लब्िाङ्क प्रल श  x १० 

१०० 

ग. नेपाल सरकारद्वारा संचालल  काययक्रि वा िान्य ा प्राप्त लनकाय वा हालका स्थानीय 
 हहरुिा सम्बणन्ि  पदिा रही काि गरेको अनभुव वाप  प्रल  वषय २ अंकका 
दरले अलिक ि १० अंक । 

घ. हेलम्ब ु गाउँपाललकाको स्थायी बालसन्दा भएिा १० अंक र लसन्िपुाल्चोक णजल्ला 
लभत्रका बालसन्दा भएिा ५ अंक । 

(५) उपदफा (४) को खण्ड (क) र (ख) बिोणजि अंक लनिायरि गदाय सी.णज.पी.ए. िा 
लब्िांक हनुेहरुको हकिा सम्बणन्ि  ववश्वववद्यालयले लनिायरि गरेको प्रल श का 
आिारिा र सम्बणन्ि  ववश्वववद्यालयले सी.णज.पी.ए. को प्रल श  लनिायरि नगरेको भए 
लत्रभवुन ववश्वववद्यालयको सी.णज.पी.ए. का लालग लनिायरि गररएको प्रल श का आिारिा 
गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (४) बिोणजि िलु्याङ्कन गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदवारहरु 
िध्येबाट िाग गरेको पद संखयाको  ेब्बर संखयािा उम्िेदवारहरुको लसफाररस गनुयपनेछ ।  र 
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दरखास्  नै कि परेको वा िाग संखया ५ (पाँच) भन्दा कि भएको अवस्थािा उक्त पदिा पनय 
आएका सवै आवेदकहरुलाई प्रारणम्भक योग्य ा क्रििा लसफाररस गनय बािा पने छैन । 

६. सूणचकरिको वववरि प्रकाशन गने :  (१) दफा ५ को उपदफा (६) बिोणजि लसफाररसको आिारिा 
कायायलयले उम्िेदवारको रोल नम्बर, नाि थर, ठेगाना सिे  उल्लेख गरी सूणचकरिको 
वववरि (Shortlist) प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिका उम्िेदवारलाई लछटो सम्पकय  हनुे सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी 
गराई सोको अलभलेख सिे  राख्नपुनेछ ।  

७. अणन् ि छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) दफा ६ बिोणजि सणुचकरि भएका उम्िेदवारहरुबाट िात्र 
अणन् ि छनौट गररनछे । 

(२) अणन् ि छनौटको लालग पदको णजम्िेवारी, गाणम्भयय ा  था आवश्यक ाको आिारिा 
दफा ४ को उपदफा (१) बिोणजिको सलिल ले ललणख  परीिा, प्रयोगात्िक परीिा  था 
अन् रवा ाय सिे  गनय सक्नेछ । अणन् ि छनौट गदाय देहाय बिोणजिको अंकभारको 
आिारिा गररनेछ । 

 (क) प्रारणम्भक योग्य ाक्रिको आिारिा ३० ( ीस) अंक, यस खण्ड बाप को अंक 
लनिायरि गदाय देहायको सतु्र प्रयोग गरी गररनेछ । 

दफा ५ बिोणजि जम्िा प्राप्ताङ्क x ३० 

१०० 

 (ख) ललणख  परीिा बाप  ५० (पचास) अंक, 

 (ग) अन् रवा ाय वाप  अलिक ि २०(बीस) अंक, 

 (३) कुनै पदको प्रयोगात्िक परीिा ललनपुने भएिा सो को अंकभार दफा ४ बिोणजिको 
सलिल ले लनिायरि गनय सक्नछे । 

८. ललणख  परीिा :  (१) दफा ६ बिोणजि सूणचकरि भएका उम्िेदवारहरु िात्र ललणख  परीिािा 
सिावेश हनु पाउनछेन ्। 

 (२) दफा ३ को उपदफा (२) बिोणजिको सेवासंग सम्बणन्ि  पदहरुको ललणख  
परीिाको पाठ्यक्रि लोकसेवा आयोगले  ोकेबिोणजिको हनुेछ । 
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 (३) ललणख  परीिा प्रिाली वस् गु  (Objective): बहवैुकणल्पक प्रश्न (Multiple Choice 

Questions) हनुेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोणजिको परीिा प्रिालीिा २५ वटा बहवैुकणल्पक प्रश्नहरु हनुछेन ्
। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार २ हनुेछ । 

 (५) उपदफा (१) बिोणजि परीिािा सहभागी उम्िेदवारले वस् गु  बहवैुकणल्पक 
प्रश्नहरुको गल  उत्तर ठदएिा प्रत्येक गल  उत्तर बाप  २० प्रल श  अङ्क कट्टा हनुेछ 
।  र उत्तर नठदएिा त्यस बाप  अङ्क ठदइने छैन र अङ्क कट्टा पलन हनुछैेन । 

 (५) उपदफा (१) बिोणजि परीिािा सिावेश भएका उम्िेदवारले उत्तीिय हनुका लालग 
कम् ीिा चाललस प्रल श  अङ्क प्राप्त गनुय पनेछ । 

 (६) उम्िेदवारले परीिािा सहभागी हनु आउँदा अलनवायय प्रवेश-पत्र साथिा ललई आउन ु
पनेछ । 

 (७) ललणख  परीिािा सवायलिक अङ्क प्राप्त गने उम्िेदवारहरु िध्येबाट लोकसेवा 
आयोगको स्वीकृ  काययववलि बिोणजकको संखयािा उम्िेदवार थप गरी नल जा प्रकाशन 
गनुयपनेछ । 

९. अन् वाय ाय :  (१) ललणख  परीिािा उत्तीिय उम्िेदवारको अन् वाय ायको लालग दफा ४ बिोणजिको 
सलिल ले अन् वाय ाय सलिल  गठन गनेछ । 

 (२) पररवारको सदस्य वा लनकट ि व्यणक्त परीिाथी भएिा अन् वाय ाय सलिल िा बस्न 
पाइनेछैन । 

 (३) अन् वाय ायिा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोणजिको अंक भारिा 
अलिक ि ७० प्रल श  र न्यून ि ४० प्रल श  को लसिा लभत्र रही िूल्याङ्कन गनुयपनेछ 
। 

१०. अणन् ि योग्य ाक्रि लसफाररस :  (१) दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को 
(प्रयोगात्िक परीिा हनुेको हकिा दफा ७ को उपदफा (३) सिे को) अंक जोडी 
सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदवार पवहलो हनुे गरी योग्य ाक्रि लसफाररस सूची 
प्रकाशन गररनेछ । 
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 (२) योग्य ाक्रि लसफाररस सूची प्रकाशन गदाय लोकसेवा आयोगको स्वीकृ  काययववलि 
बिोणजिको संखयािा वैकणल्पक उम्िेदवारको सूची र बाँकी उम्िेदवारको अस्थायी 
योग्य ाक्रि सूची सिे  प्रकाशन गनुयपनेछ । 

११. करार गने : (१) कायायलयले लसफाररस गरेका सफल उम्िेदवारलाई ७ (सा ) ठदनको म्याद ठदई 
करार सम्झौ ा गनय सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजिको अविी लभत्र करार सम्झौ ा गनय आउने सफल उम्िेदवारसँग 
कायायलयले अनसूुची - १ बिोणजिको कायय-वववरि सवह  अनसूुची-५ बिोणजिको 
ढाँचािा करार गनुयपनेछ । उक्त अवलि लभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा क्रिशः योग्य ाक्रि 
अनसुार वैकणल्पक उम्िेदवारलाई सूचना ठदई करार गनय सवकनछे । 

(३) उपदँफा (२) बिोणजि करार गरे पश्चा  अनसूुची-६ बिोणजिको पत्र कायायलयले करार 
सम्झौ ा भएको कियचारीलाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोणजि कायायलयले काययवववरि ठदँदा ववषयग  शाखा सिे   ोक्न ुपनेछ 
।  

(५) यस काययववलि बिोणजि करार गदाय सािान्य ः आलथयक वषयको श्रावि १ (एक) देणख 
अको वषयको असारसम्िका लालग िात्र करार गनुय पनेछ ।  र उक्त पदले गनुयपने काि 
सिाप्त भएिा वा पयायप्त नभएिा वा काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा गाउँपाललकाले 
कािको बोझ र पररणस्थल  हेरी करारको अविी थपघट गनय सक्नेछ ।  

(६) प्राववलिक कियचारीले स्वेच्छाले करार लनरन् र ा गनय नचाहेिा कम् ीिा १ (एक) िवहना 
अगाडी कायायलयिा ललणख  रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई 
करार अन्त्य गरी काि छोडेिा त्यस् ो व्यणक्तलाई पनुः करारिा काि गने अवसर ठदईने 
छैन । त्यस् ा कियचारीलाई कालो सचुीिा राणखनेछ । 

१२. कायय श य, पाररश्रलिक, सवुविा र अवलि :  (१) यस काययववलि बिोणजि सेवा करार सम्झौ ा 
गररएका प्राववलिक कियचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बणन्ि   ह वा पदको शरुु  लब 
स्केलिा नबढ्न ेगरी वा करार सम्झौ ािा उल्लेख भए बिोणजि हनुेछ । स्थानीय भत्ता 
पाउने स्थानिा करार सेवा गदाय नेपाल सरकारको दररेट वा सम्झौ ा बिोणजिकरारिा 
उल्लेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपलब्ि गराउन सवकनेछ । दैलनक भ्रिि भत्ता  था 
वफल्ड भत्ता  ोकेबिोणजि हनुेछ ।  
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(२) वषयिा एकपटक पोशाक भत्ता र चाडपवय भत्ता उपलब्ि हनुेछ । 

(३)  कायायलयले काययवववरििा उल्लेख भए बिोणजि प्रगल को स्थलग  वा बस् गु  
प्रल वेदनका आिारिा कायय सम्पादन अनसुार उल्लेख भए बिोणजिको भ्रिि भत्ता वा 
वफल्ड भत्ता उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(४)  कायायलयले करारिा प्राववलिक कियचारीको पाररश्रलिक भकु्तानी गदाय लनजले िवहनाभरी 
गरेको कािको वववरि (Time Sheet) सवह को प्रल वेदन  यार गनय लगाई सम्बणन्ि  
ववषयग  शाखाको लसफाररशको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(५)   यस काययववलि बिोणजि करार सम्झौ ा भएका प्राववलिक कियचारीले करारिा काि गरेकै 
आिारिा पलछ कुनै पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयकु्ती हनुका लालग कुनै पलन दाबी 
गनय पाउने छैन । 

(६)   उपदफा (१) बिोणजि करार गदाय काि शरुु गने लिल  र अन्य गने लिल  सिे  उल्लेख 
गनुयपनेछ ।  र त्यस् ो करारको अविी एक पटकिा १ (एक) वषय भन्दा बढी हनुे छैन 
।   

(७)  यस काययववलि ववपरर को अवलि उल्लेख गरी वा करारिा उल्लेख भए भन्दा बढी रकि 
भकु्तानी ठदएिा त्यसरी अवलि उल्लेख गने वा रकि भकु्तानी गने कियचारीको  लब 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाहीको लालग लसफाररस गररनेछ 
।   

१३. करार नवीकरि र सिाप्ती : (१) यस काययववलि बिोणजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा स्थायी 
कियचारी खवटई आएिा त्यस् ो व्यणक्तको करार स्व ः अन्त्य हनुछे । 

(२) िालथ जनुसकैु कुरा लेखेको भए ापलन करार सम्झौ ा गररएको प्राववलिक कियचारीको कायय 
सन् ोषजनक नभएको भलन काययर  ववषयग  शाखा वा कायायलयले लसफाररस गरेिा 
अध्यि वा प्रिखुले आवश्यक छानववन गनय लगाई सफाइको िौका ठदई कायायलयले 
जनुसकैु अवस्थािा करार सिाप्त गनय सवकनेछ ।  

(३) काययर  ववषयग  शाखा वा कायायलयले कायय सन् ोषजनक रहेको भनी लसफाररस भई आएिा 
र लनजले सम्पादन गरी रहेको काययलाई लनरन् र ा ठदन ुपने भएिा आवश्यक ा पवहचान 
गरी काययपाललकाको लनिययानसुार करार सम्झौ ा नवीकरि गनय सक्नेछ । 
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१४. ववववि :  यस काययववलि कायायन्वयनको क्रििा थप व्यवस्था गनुय परेिा यस काययववलि  था 
प्रचलल  कानूनसँग नबाणझने गरी काययपाललकाले आवश्यक लनियय गनय सक्नछे । 

15. बचाउ र खारेजी : (१) यो काययववलि लागू हनुभुन्दा अगाडी करार सम्झौ ा भई काययर  कियचारी 
यसै काययववलि बिोणजि लनयकु्त भएको िालननछे । 

 (२) हेलम्ब ु गाउँपाललका करारिा कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववलि, २०७५ खारेज 
गररएको छ । 
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अनसूुची - १ 
(दफा 5 को उपदफा (१) सँग सम्बणन्ि ) 

स्थानीय सरकार 

हेलम्ब ुगाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक  
बागि ी प्रदेश, नेपाल 

 
कायय वववरिको निनुाः 
प्राववलिक कियचारीको नािः   
काि गनुयपने स्थान वा शाखा/िहाशाखाः 
प्राववलिक कियचारीको पदः       
सपुररवेिकः  प्रल वेदन पेश गनुयपने अलिकारीः  
कायय वववरिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बणन्ि ) 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकको कायायलय 
हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक 
बागि ी प्रदेश, नेपाल 

सेवा करारिा कियचारी पदपलु य सम्बन्िी सूचना  
प्रथि पटक प्रकाशन लिल  20...../....../...... 

 

यस गाउँपाललकािा आवश्यक ........................ पदको सेवा करारिा पदपलु यका लालग  पणशल 
बिोणजिको योग्य ा पगेुका ईच्छुक नेपाली नागररकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको लिल ले १५(पन्र) 
ठदन लभत्र िाग बिोणजिका कागजा  र राजश्व बझुाएको रलसद सवह  दरखास्  आह्वानको लालग यो सूचना 
प्रकाणश  गररएको छ। 
 पलसलः 

क्र.स. ववज्ञापन नं. पद  ह िाग संखया 
१ .............. ........ ........ ......... 

१. आवश्यक योग्य ा:  
(क) िान्य ा प्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट .......................... ववषयिा ..................... वा सो सरह 
उल िय गरेको ।  
(ख) प्रचलल  नेपाल कानून बिोणजि ववलभन्न काउणन्सल वा पररषद् वा अन्य लनकायिा द ाय हनुपुने भए 
सो सिे  भएको । 
(ग) उिेरः ..... वषय परुा भइय ........ वषय ननाघेको। 
(घ) अन्य प्रचलल  कानून अनसुार अयोग्य नभएको । 

२. संलग्न गनुय पने कागजा हरु:   
 (क) व्यहोरा खलेुको लनवेदन । 
(ख) व्यणक्तग  वववरि (Curriculum Vitae) । 
(ग) शैणिक योग्य ाको प्रिाि-पत्रको प्रिाणि  प्रल ललवप । 
(घ) नागररक ाको प्रिाि-पत्रको प्रिाणि  प्रल ललवप । 
(ङ) कािको अनभुव खलेुको कागजा हरुको प्रिाणि  प्रल ललवप ।  
(च) प्रचलल  नेपाल कानून बिोणजि ववलभन्न काउणन्सल वा पररषद् वा अन्य लनकायिा द ाय हनुपुने भए 
सो सिे  भएको प्रिाणि  प्रल ललवप । 

३. दरखास्  दस् रुः रु. ........../- (यस गाउँपाललकाको ................. बैंकिा रहेको संणच  कोषको 
खा ा नं. ................िा रकि जम्िा गरी सक्कल भौचर पेश गनुयपनेछ ।) 

४. दरखास्  पाइन ेस्थानः हेलम्ब ुगाउँ काययपाललकाको कायायलयको वेवसाइट www.heambumun.gov.np 
वा गाउँ काययपाललकाको कायायलयबाट सिे  प्राप्त गनय सवकने छ। 

http://www.heambumun.gov.np/
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५. दरखास्  ठदन े स्थान: हेलम्ब ु गाउँ काययपाललकाको कायायलयिा वा helamburm@gmail.com िा 
पलन पठाउन सवकने छ। 

६. दरखास्  ठदन ेअणन् ि लिल : -20...../....../..... ग े कायायलय सियलभत्र ।(दरखास्  ठदने अणन् ि 
ठदन सावयजलनक ववदा परेिा सावयजलनक ववदा पश् चा  कायायलय खलु्ने पवहलो ठदन ।) 

७. सेवा  था सवुविाहरु:   
नेपाल सरकारको ......................... (पद) वा सो सरहको  लब, भत्ता ठदइने । 

८. छनौटको  ररका:  
प्रारणम्भक योग्य ाक्रिको सणुचबाट छनौट भएका उम्िेद्वारहरुको ललणख  परीिा र अन् रवा ाय ललइ 
अणन् ि योग्य ाक्रिको सूणच प्रकाशन गररनछे। 

 
थप जानकारीका लालग सम्पकय  नं.: ................................ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… 
सदस्य सणचव 
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अनसूुची - ३ 
(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बणन्ि ) 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकको कायायलय 
हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक 
बागिल  प्रदेश, नेपाल 

 
करार सेवाको लालग दरखास्  फाराि 

(क) आवेदन ठदन ेपदको वववरि 
ववज्ञापन नं. पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रिी/ ह 
    

 

(ख) व्यणक्तग  वववरि 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी ठूलो 
अिरिा) 

 ललङ्ग: 

नागररक ा नं: जारी गने णजल्ला: लिल : 
स्थायी 
ठेगाना 

क) णजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं. 

 घ) टोल: ङ) िागय/घर नं.: च) फो. नं. 
पत्राचार गने ठेगाना: ईिेल 
बाबकुो नाि, थर: जन्ि लिल :  (वव.सं.िा)              (ईणस्व संव िा) 
बाजेको नाि, थर: हालको उिेर:             वषय            िवहना 

 

(ग) शैणिक योग्य ा/ ाललि (दरखास्  फाराि भरेको पदको लालग चावहने आवश्यक न्यून ि शैणिक योग्य ा/ ाललि िात्र उल्लेख गने) 

आवश्यक न्यून ि योग्य ा ववश्वववद्यालय/बोडय/ ाललि 
ठदईने संस्था 

शैणिक 
उपालि/ ाललि 

संकाय शे्रिी/प्रल श  िूल ववषय 

शैणिक योग्य ा      
     
     

 ाललि      
     

 

हालसालै णखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृल  देणखन े
फोटो यहा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारले 
दस् ख  
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(घ) अनभुव सम्बन्िी वववरि  

कायायलय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रिी/ ह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलि 

देणख सम्ि 
       
       
       

 

िैले यस दरखास् िा खलुाएका सम्पूिय वववरिहरु सत्य छन ्। दरखास्  बझुाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको 
छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहररएिा प्रचलल  कानून बिोणजि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदवारले पालना गने भनी प्रचलल  कानून  था 
यस दरखास्  फारािका पषृ्ठहरुिा उल्लेणख  सबै श य  था लनयिहरु पालना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा उल्लेणख  श यहरु पूिय रुपिा 
पालना गनेछु र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कणम् िा एक िवहनाको पूवय सूचना ठदई कायायलयिा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्िेदवारको ल्याप्चेचे सहीछाप उम्िेदवारको दस् ख  
दाया ँ बायाँ 
 

 

 

लिल : 

कायायलयले भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्  अस्वीकृ  भए सोको कारि : 
दरखास्  रुज ु
गनेको नाि र 
दस् ख ः 

 दरखास्  
स्वीकृ /अस्वीकृ  
गनेको नाि र दस् ख ः 

 
 

 

 

लिल  :  लिल  :  
द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूचनािा उल्लेणख  लगाय  लनम्नललणख  कागजा हरु अलनवायय रुपिा उम्िेदवार आफैले प्रिाणि  गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपाली नागररक ाको प्रिािपत्रको प्रल ललवप, (२) सिकि ा र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो को प्रल ललवप, (३) न्यून ि शैणिक योग्य ाको 
प्रिािपत्र र चाररलत्रक प्रिािपत्रको प्रल ललवप, प्राववलिक कायय (इणन्जलनयररङ्ग, स्वास््य  था पश ुणचवकत्सा लगाय का अन्य िेत्र) का लालग आवश्यक 
पने व्यवसावयक प्रिािपत्र (लाईसेन्स वा सम्बणन्ि  पररषदिा द ाय  था नववकरिको प्रिािपत्र)को प्रल ललवप,  ाललि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो 
सिे को प्रल ललवप, आठद । 

 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

अनसूुची-४ 
(दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बणन्ि ) 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकको कायायलय 
हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक 
बागिल  प्रदेश, नेपाल 

प्रवेश-पत्र 
(क) परीिाथीले भनेः- 

क) सेवाः ववज्ञापन नं. वकलसि/सिूहः 

ख) सिूहः ...................... ....................... 

ग) उपसिूहः ...................... ........................ 

घ) शे्रिीः ...................... ........................ 

ङ) पदः ...................... ........................ 

च) परीिा केन्द्रः ...................... ........................ 

छ) उम्िेदवारको नाि, थरः 

दस् ख ः 
 

(ख) गाउँपाललकाको कियचारीले भनेः-  
यस गाउँपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीिा/अन् वाय ायिा  पाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सणम्िलल  हनु अनिुल  ठदइएको छ । ववज्ञापनिा  ोवकएको श य नपगेुको ठहर भएिा जनुसकैु अवस्थािा 
पलन यो अनिुल  रद्द हनेुछ । 
 
परीिा केन्द्रः   रोल नं. 

अलिकृ को दस् ख ः 

.............................................................................................................................. 
स्थानीय सरकार 

हेलम्ब ुगाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकको कायायलय 

हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक 
बागिल  प्रदेश, नेपाल 

प्रवेश-पत्र 
(ग) परीिाथीले भनेः- 

ज) सेवाः ववज्ञापन नं. वकलसि/सिूहः 

झ) सिूहः ...................... ....................... 

ञ) उपसिूहः ...................... ........................ 

ट) शे्रिीः ...................... ........................ 

ठ) पदः ...................... ........................ 

ड) परीिा केन्द्रः ...................... ........................ 

ढ) उम्िेदवारको नाि, थरः 

दस् ख ः 
 

(घ) गाउँपाललकाको कियचारीले भनेः-  
यस गाउँपाललकाबाट ललइने उक्त पदको परीिा/अन् वाय ायिा  पाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सणम्िलल  हनु अनिुल  ठदइएको छ । ववज्ञापनिा  ोवकएको श य नपगेुको ठहर भएिा जनुसकैु अवस्थािा 
पलन यो अनिुल  रद्द हनेुछ । 
 
परीिा केन्द्रः   रोल नं. 

अलिकृ को दस् ख ः 

हालसालै णखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृल  देणखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराििा पने गरी 
उम्िेदवारले दस् ख  

हालसालै णखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृल  देणखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराििा पने गरी 
उम्िेदवारले दस् ख  
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अनसूुची - ५ 
(दफा ११ को उपदफा (२) सँग सम्बणन्ि ) 

करार सम्झौ ा 
 
हेलम्ब ु गाउँकाययपाललकाको कायायलय, लसन्िपुाल्चोक (यसपलछ पवहलो पि भलनएको) र ......... णजल्ला ...................... 
पाललका वडा नं. ......... बस्ने श्री ...................... (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) बीच ........................... को पदिा 
कािकाज गनय गराउन लिल  २०...../...../...... को लनियय अनसुार देहायका कायय श यको अलिनिा रवह दोस्रो पिले पवहलो 
पिलाई सेवा उपलब्ि गराउन िञ्जरु भएकोले यो करार सम्झौ ािा सवहछाप गरी एक/एक प्रल  आपसिा बणुझ ललयौं/ठदयौं । 

सम्झौ ाको श यहरुः 

१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो पिले आफुलाई  ोवकएको संलग्न कायय वववरि अनसुारको कायय पवहलो पिले  ोकेको 
सिय र स्थानिा उपणस्थ  भई गनुय पनेछ र आवश्यक ानसुार थप कािसिे  गनुय पनेछ । कायायलयको कािको 
लसललसलािा आवश्यक परेिा सावयजलनक ववदाको ठदनिा र कायायलय सियको अल ररक्त सियिा सिे  काि गनुयपनेछ । 
हेलम्ब ुगाउँपाललका कायायलयप्रल  जवाफदेवह हनुपुनेछ । 

२. काि गनुयपने स्थान : ...................... कायायलय।  

३. करारिा काि गरे बाप  पाउन ेपाररश्रलिक : नेपाल सरकारको .................(पद)ले पाउन ेसरुु  लब स्केल बराबरको 
रकि िालसक पाररश्रलिकको रुपिा उपलब्ि गराइने छ । िहँगी भत्ता, चाडपवय खचय र पोसाक भत्ता नेपाल सरकारको 
दररेट बिोणजि उपलब्ि गराइनेछ । अन्य सवुविाको हकिा गाउँसभा  था काययपाललकाले लनियय गरे बिोणजि हनुेछ ।  

४. आचरिको पालनाः दोश्रो पिले हेलम्ब ु गाउँपाललकाको प्रचलल  कानूनिा व्यवस्था भएका आचरि  था अनशुासन 
सम्बन्िी व्यवस्थाहरु पालना गनुय पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पिलाई सावयजलनक ववदा बाहेक वावषयक रुपिा सणञ्च  भई णजम्िेवारी नसने गरी देहाय बिोणजि हनुेछ । 

 िालसक रुपिा १ (एक) ठदन भैपरी ववदा, 
 वकररया ववदा १५ (पन्र) ठदन, 
 सतु्केरी ववदा अणघपछी गरी ६० (साठी) ठदन, 

 र दोस्रो पिले आवश्यक परेको खण्डिा सावयजलनक ववदाको ठदनिा पलन सेवा उपलब्ि गराउन पनेछ । सावयजलनक 
ववदाको ठदनिा कायायलयिा काि लगाए बाप  िालसक करार रकिको दािासाहीले हनु आउने रकि दोश्रो पिलाई ठदन ु
पनेछ । िाथी उल्लेणख  ववदा बाहेक ववरािी ववदा बस्न ुपरेिा दोस्रो पिले प्राप्त गने भैपरी ववदाबाट कट्टा हनु ेगरी ववदा 
प्राप्त गनय सक्नेछ । भैपरी ववदा नभएको हकिा  लब कट्टा हनुे गरी ववरािी ववदा प्राप्त गनय सक्नेछ । अन्य व्यवस्था 
 ोके बिोणजि हनुेछ । 

६. कायायलय सम्पणत्तको सरुिाः दोस्रो पिले कायायलयको चल अचल सम्पणत्तको नोक्सानी वा वहनालिना गरेिा सो को िल पूल य 
वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई ठदन ुपनेछ । 
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७. गोप्चेय ाः दोस्रो पिले कायायलयको कागजपत्र, णजन्सी सािान एवं गोप्चेय कुरा वा कागजा  कुनै अनलिकृ  व्यणक्त वा 
देशलाई उपलब्ि गराएको प्रिाणि  भएिा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िल पूल य दोश्रो 
पिबाट भराइनेछ र कालो सूचीिा सिे  राणखनेछ ।   

८. करार अवलिः यो करार सम्झौ ा २०..../..../.... देणख लाग ुभई २०...... साल ......... िसान्  सम्िको लालग हनुेछ 
।  

९. काययसम्पादन िूल्याकंनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कायय सम्पादन िूल्यांकन गने र सो िूल्यांकन गदाय सालवसाली 
लनरन् र ा ठदन उपयकु्त देणखएिा ववभालगय िागयदशयन  था हेलम्व ु गाउँपाललकािा करारिा  प्राववलिक कियचारी 
व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववलि, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (३) बिोणजि करार लनणश्च  अवलिको लालग 
नवीकरि हनु सक्नेछ ।  

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेवाको अन्त्यः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई लगा ार ७ (सा ) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा 
उपलब्ि नगराएिा वा ववना सूचना अनपुणस्थ  रहेिा अनपुणस्थ  रहेको अवलिको पाररश्रलिक दािासावहले कट्टा गररनेछ । 
श य बिोणजि सेवा नगरेिा स्व ः यो सम्झौ ा पवहलो पिले रद्ध गरी अको ब्यवस्था गनय वािा पने छैन । दोश्रो पिले 
शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारिले ३० ( ीस) ठदनसम्ि लगा ार सेवा उपलब्ि गराउन असिथय भएिा 
वा काि सन् ोषजनक नभएिा वा आचरि सम्बन्िी लनयिहरु बारम्बार उल्लघंन गरेिा दोश्रो पिसंगको सम्झौ ा रद्ध 
गरी लनजको सट्टा अको व्यणक्त करारिा राखी काि लगाउन बािा पने छैन ।  

११. दाबी नपगु्नःे दोश्रो पिले यस करार बिोणजि काि गरेकै आिारिा पलछ कुनै पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयणुक्त 
हनुाका लालग दाबी गनय पाउन ेछैन/गने छैन । 

१२. प्रचलल  कानून लागू हनुःे यो सम्झौ ािा उल्लेख गररएको बाहेक अन्य ववषयहरु प्रचलल  कानून बिोणजि हनुेछ । 

   गाउँपाललकाको  फय बाट :     दोस्रो पि (करार गने व्यणक्त):  
   हस् ािर :   हस् ािर :  
   नाि :   नाि :  
   पद :   ठेगाना:  
   कायायलयको छाप :                                                   

 

सािी  

 

 

 

इल  संव  २०...... साल .... ..... ग े रोज ..... शभुि.्. 

 

हस् ािर : 
नाि :  
पद :  
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अनसूुची - ६ 
(दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्बणन्ि ) 

स्थालनय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 
हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक 
बागिल  प्रदेश नेपाल 

च.नं.                       लिल ः   
प.सं.  
श्री ……………………………………, 
ठेगाना ……………………………… 

ववषयः करारिा लनयणुक्त सम्बन्ििा । 

 पाईलाई लिल  ………………………… लनिययानसुार सूणचकरि गररए बिोणजि …………………… (पदको नाि वा काि) 
का लालग यसैसाथ संलग्न करार सम्झौ ा बिोणजि लिल  ………………………  देणख ……………………… सम्ि करारिा लनयकु्त 
गररएको हुँदा संलग्न काययश य अनरुुप आफ्नो काि इिान्दारी पूवयक, व्यवसावयक िूल्य र िान्य ा, र प्रचलल  लनयि 
कानूनको पररिी लभत्र रही कायय सम्पादन गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि र क यव्य पालना गदाय यस गाउँपाललकाको कियचारीले पालना गनुयपने आचार संवह ा र 
आचरिको सिे  पररपालना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

यस गाउँपाललकािा करारिा लनयकु्त हनु ुभएकोिा बिाई छ । 

............................ 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

बोिाथयः 
श्री प्रशासन शाखाः हाणजरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रिाणि  हाणजर (Time Sheet) सवह को प्रल वेदनका आिारिा सम्झौ ा बिोणजिको रकि 

िालसक रूपिा उपलब्ि गराउनहुनु।  
श्री वडा कायायलय, ……………………………. 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय । 

 
आज्ञाले,  

उदयराज भट्टराई 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  
िूल्य रु. 10।- िात्र 

 


