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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी भनाय गने सम्बन्धी कार्यविलध, 2078 

प्रस्तािना : आललताल गाउँपाललकाले उपलब्ध गराउने सेिा प्रिाह र विकास लनमायणको कार्यलाई व्र्िजस्ित र प्रभािकारी 
बनाउन र्स गाउँपाललकाको लालग नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको कमयचारी दरबन्दीको अलधनमा रही प्राविलधक तिा अन्र् 
कमयचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेिा करारमा ललने कार्यलाई व्र्िजस्ित बनाउन िाञ्छनीर् भएकाले, 
 स्िानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यविलध बनाएको 
छ। 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविलधको नाम "आललताल गाउँपाललकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी भनाय 
गने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७८" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविलध गाउँपाललकाको स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अिय नलागेमा र्स कार्यविलधमा : 
(क) "कार्यपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "अध्र्ि" भन्नाले गाउँपाललकाको अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "कार्यविलध" भन्नाले आललताल गाउँपाललकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्र्िस्िापन गने सम्बन्धी कार्यविलध, 
२०७८ सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "कार्ायलर्" भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् सम्झन ुपदयछ । 

 

आललताल गाउँपाललका 

स्िानीर् रािपत्र 
िण्ड : ०५   संख्र्ा :  ५   लमलत : 2078।०१।२१ 

 

भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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(ङ) "प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ुपदयछ । 

(च) "प्राविलधक कमयचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोजिम प्राविलधक सेिा उपलब्ध गराउने गरी व्र्िस्िा भएका 
कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "सलमलत" भन्नाले दफा ४ बमोजिम गदित छनौट तिा लसफाररश सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "करार सेिा" भन्नाले र्स कार्यविलध बमोजिम छनौट भई करार सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गने सेिालाई 
करार सेिा सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद -२ 

छनौट सम्बन्धी व्र्िस्िा 
३. कार्यविलध लागू हनु ेिते्र र सेिा : (१) स्िानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) 

तिा स्िानीर् तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्धी व्र्िस्िाको दफा १५(४) बमोजिम प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न े
प्रर्ोिनको लालग र्ो कार्यविलध स्िीकृत गरी लागू गररएको छ । 

(२) कार्ायलर्ले देहार्को सेिासँग सम्बजन्धत प्राविलधक कमयचारी र्स कार्यविलध बमोजिम अिलध तोकी करारमा 
राख् न सक्नेछ । 

 (क) इजन्िलनररङ्ग सेिासँग सम्बजन्धत 

 (ि) कृवष सेिासँग सम्बजन्धत 

 (ग) पश ुसेिासँग सम्बजन्धत 

 (घ) िन सेिासँग सम्बजन्धत 

 (ङ) स्िास्िर् सेिासँग सम्बजन्धत 

 (च) सूचना तिा संचार सेिासँग सम्बजन्धत 

 (छ) अन्र् कुनै प्राविलधक सेिासँग सम्बजन्धत 

४. छनौट तिा लसफाररश सलमलत : (१) दफा ३ को उपदफा (२) को सेिासँग सम्बजन्धत प्राविलधक कमयचारी कार्ायलर्ले 
करारमा भनाय गने प्रर्ोिनका लालग देहार् बमोजिमको छनौट तिा लसफाररश सलमलत रहनेछ : 

  (क) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत   - संर्ोिक 

  (ि) गाउँपाललकाको प्रशासन शािा प्रमिु  - सदस्र् 

  (ग) गाउँपाललकाको विषर्गत शािा प्रमिु  - सदस्र्-सजचि 

(२) सम्बजन्धत िेत्रको विषर्विज्ञलाई सदस्र्को रुपमा बैिकमा सहभागी गराउन सक्नेछ । 

(३) छनौट तिा लसफाररस सलमलतले आिश्र्कता अनसुार बढीमा तीन िना सदस्र्हरुलाई आमजन्त्रत गनय सक्नेछ । 

(४) छनौट तिा लसफाररश सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार : 
 (क) कार्यपाललकाको लनणयर्ानसुार तोवकएको पद र संख्र्ामा सेिा करारका लालग विज्ञापन गने । 

 (ि) र्ोग्र्ता पगुेका इच्छुक उम्मेदिारहरुबाट पेश हनु आएका दरिास्त उपर आिश्र्क कारिाही गने । 

 (ग) दरिास्त दस्तरु लनधायरण गने । 

 (घ) सम्बजन्धत िेत्र, विषर् र तहको लालग लोकसेिा आर्ोगले लनधायरण गरेको पाठ्यक्रम अनसुार परीिा व्र्िस्िापन 
गने । 

 (ङ) परीिामा उजिणय उम्मेदिार मध्रे् र्ोग्र्ताक्रम सूची अनसुार करार सेिामा लनर्जुक्तका लालग गाउँपाललकाको 
कार्ायलर् समि लसफाररस गने । 

 (च) सम्बजन्धत पदको लालग आिश्र्क पने र्ोग्र्ता, उमेर कार्य अनभुि लनधायरण गने । 

 (छ) लनर्मानसुार आिश्र्क अन्र् कार्य गने । 
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पररच्छेद - ३ 

परीिा सम्बन्धी व्र्िस्िा 
५. पररिाको वकलसम : (१) प्राविलधक कमयचारी करार सेिामा भनाय गनयको लालग ललजित, प्रर्ोगात्मक र अन्तरिाताय 

ललइनेछ । 

 (२) ललजित परीिामा िस्तगुत (बहिैुकजपपक) प्रश्नहरु सोलधनेछ । 

 (३) ललजित परीिाको नलतिा प्रकाशन पश्चात छनौट तिा लसफाररश सलमलतले अन्तरिातायको लमलत तोक्न सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोजिम ललजित परीिामा सफल उम्मेदिार मात्र अन्तरिातायको लालग र्ोग्र् मालनने छ । 

 (५) प्रर्ोगात्मक परीिा संचालन गनुयपने सविषर्को हकमा पवहले ललजित परीिा र त्र्सपलछ प्रर्ोगात्मक परीिा 
ललइने छ । ललजित र प्रर्ोगात्मक परीिामा सफल उम्मेदिार मात्र अन्तरिातायको लालग र्ोग्र् मालनने छ । 

(६) र्स दफामा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पलन प्राविलधक कमयचारी करारमा भनाय गने प्रर्ोिनका लालग 
पूियसूचीकरण गरी अन्तरिाताय ललई सेिा करारमा ललन बाधा पने छैन । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम ललईने अन्तरिातायको अंकभार छनौट तिा लसफाररस सलमलतले लनधायरण गरे बमोजिम 
हनुेछ। 

६. अंकभार सम्बन्धी व्र्िस्िा : (१) दफा ५ बमोजिमका परीिा संचालनका लालग देहार् अनसुार अंकभार लनधायरण 
गररनेछ : 
 (क) ललजित परीिाको अंकभार एक सर् (१००) हनुेछ । 

(ि) प्रर्ोगात्मक परीिाको हकमा अंकभार छनौट तिा लसफाररस सलमलतले लनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

   तर प्रर्ोगात्मक परीिाको अंकभार पचास भन्दा बढी लनधायरण गनय सवकने छैन । 

 (ग) अन्तरिातायको अंकभार बीस हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएपलन आललताल गाउँपाललका लभत्र बसोबास भएका उम्मेदिारलाई 
स्िानीर्ता स्िरुप दश अंक, डडेपधरुा जिपला लभत्र बसोबास भएका उम्मेदिारलाई स्िानीर्ता स्िरुप अंक पाँच 
प्रदान गररनेछ र अन्र् जिपलामा बसोिास गने उम्मेदिालाई कुनै अंक प्रदान गररने छैन । 

(३) र्स दफामा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पलन प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न ेप्रर्ोिनका लालग 
पूियसूचीकरण गनय बाधा पने छैन । 

७. शैजिक र्ोग्र्ता सम्बन्धी व्र्िस्िा : (१) विषर्गत िेत्रको आधारमा प्रचललत लनर्मानसुार शैजिक र्ोग्र्ता लनधायरण 
गररनेछ । 

 (२) शैजिक र्ोग्र्ता सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्िा छनौट तिा लसफाररस सलमलतले लनधायरण गरे बमोजिमको हनुेछ। 

(३) ईजन्िलनर्ररङ्ग, कृवष, पश,ु जशिा स्िास््र् सेिा लगार्तका अन्र् िेत्रका लालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्जक्तले मात्र आिेदन ददन सक्नेछन। 

पररच्छेद - ४ 

सूचीकरण तिा करार सम्बन्धी व्र्िस्िा 
८. सूचीकरण वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोजिमको सलमलतको लसफाररसमा कार्ायलर्ले उम्मेदिारहरुको रोल 

नम्बर, नाम, िर, िेगाना, काम गनय तोवकएको िेत्र आदद समेत उपलेि गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार सूचीकरणको वििरण 
प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचीकरण प्रकाशन गदाय पद संख्र्ा भन्दा दोब्बर संख्र्ामा िैकजपपक उम्मेिारको सूची 
समेत प्रकाशन गनुयपनेछ  र लसफाररस भएका उम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टासँ गनुयपनेछ । 

तर आिेदन नै कम संख्र्ामा परेको अिस्िामा सोही अनसुारको संख्र्ामा उम्मेदिार सूचीकरण गनय 
सवकनेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोजिमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदिारलाई लछटो संचार माध्र्मबाट िानकारी गराई सोको 
अलभलेि समेत राख्नपुनेछ । 

९. करार गने : (१) कार्ायलर्ले सूजचकृत गरेका मखु्र् उम्मेदिालाई सात (७) ददनको म्र्ाद ददई करार गनय सूचना 
ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिलध लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूजचकृत उम्मेदिारसँग कार्ायलर्ले अनसूुची 
-३ बमोजिमको ढाँचामा करार गनुयपनेछ । उक्त अिलध लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमश: िैकजपपक 
उम्मेदिारलाई सूचना ददई करार गनय सवकनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोजिम करार गरे पश्चात अनसूुची - ४ बमोजिमको पत्र कार्ायलर्ले प्राविलधक कमयचारीलाई 
ददनपुने छ । 

 (४) उपदफा (२) बमोजिम कार्ायलर्ले करार सम्झौता ददँदा विषर्गत शािा समेत तोकी काममा लगाउन ुपनेछ। 

 (५) र्स कार्यविलध बमोजिम करार गदाय सामान्र्त आलियक िषयको श्रािण एक (१) देजि अको िषयको असार 
सम्मका लालग मात्र करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदले गनुयपने काम समाप्त भएमा िा पर्ायप्त नभएमा िा कार्य 
प्रारम्भ नै नभएको अिस्िामा गाउँपाललकाले कामको बोझ र अिलध हेरी करारको अिलध घटाउन सक्नेछ । 

 (६) उपदफा (५) बमोजिम एक आलियक िषयको लनजम्त सेिा करारमा ललएको व्र्जक्तलाई पनु: अको िषयको लालग 
सेिा करारमा ललन ुपरेमा म्र्ाद िपका लालग गाउँ सभा पेश गनेछ । गाउँ सभाले म्र्ाद िपको प्रस्ताि पाररत 
गरे पलछ कारर्ालर्ले म्र्ाद िप गनय सक्नेछ । 

 (७) प्राविलधक कमयचारीले स्िेच्छाले करार लनरन्तरता गनय नचाहेमा कजम्तमा एक (१) मवहना अगालड कार्ायलर्मा 
ललजित रुपमा िानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी िानकारी नगराई करार अन्त्र् गरी काम छोडेमा त्र्स्तो 
व्र्जक्तलाई पनु: करारमा काम गने अिसर ददईने छैन । 

 (८) र्स दफा विपररतको अिलध उपलेि गरी िा करारमा उपलेि भए भन्दा बढी रकम भकु्तानी ददएमा त्र्सरी 
अिलध उपलेि गने िा रकम भकु्तानी गने कमयचारीको तलब भिाबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र विभागीर् 
कारिाही समेत गररनेछ । 

१०. कार्य शतय, पाररश्रलमक र अिलध : (१) र्स कार्यविलध बमोजिम सेिा करार सम्झौता गररएका प्राविलधक कमयचारीको 
मालसक पाररश्रलमक गाउँपाललकाले लनधायरण गरी करार सम्झौतामा उपलेि भए बमोजिम हनुेछ । 

 (२) कार्ायलर्ले कार्य-वििरणमा उपलेि भए बमोजिम प्रगलतको स्िलगत िा िस्तगुत प्रलतिेदनका आधारमा कार्य 
सम्पादन अनसुार करारमा उपलेि गरी भ्रमण भिा िा वफपड भिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

तर करार सम्झौतामा उपलेि नगररएको भ्रमण भिा, वफपड भिा बा अन्र् भिा उपलब्ध गराउन सवकने छैन।् 

 (३) कार्ायलर्ले करारका प्राविलधक कमयचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाय लनिले मवहना भरी गरेको कामको वििरण 
सवहतको प्रलतिेदन तर्ार गनय लगाई सम्बजन्धत विषर्गत शािाको लसफाररशको आधारमा मात्र भकु्तानी गनुय पनेछ। 

 (४) र्स कार्यविलध बमोजिम प्राविलधक कमयचारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्िार्ी िा 
स्िार्ी लनर्जुक्त हनुाका लालग कुनै पलन दाबी गनय पाउँने छैन । 

 (५) उपदफा (१) बमोजिम करार गदाय काम शरुु गने लमलत र अन्त्र् गने लमलत समेत उपलेि गनुयपनेछ । तर 
त्र्स्तो करारको अिलध एक पटकमा एक (१) िषय भन्दा बढी हनुे छैन । 

११. करार समालप्त : (१) र्स कार्यविलध बमोजिम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपालको संविधान बमोजिम कमयचारी 
समार्ोिन भई िवटई आएमा त्र्स्तो व्र्जक्तको करार स्ित: अन्त्र् हनुेछ । 

 (२) करार सम्झौता गररएको प्राविलधक कमयचारीको कार्य सन्तोषिनक नभएको भनी कार्यरत विषर्गत शािा िा 
कार्ायलर्ले लसफाररश गरेमा अध्र्िले आिश्र्क छानविन गनय लगाई सफाइको मौका ददई कार्ायलर्ले िनुसकैु 
अिस्िामा करारबाट हटाउन सवकनेछ । 
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पररच्छेद - ५ 

विविध 

१२. करार सेिामा ललने सम्बन्धी सूचनाको ढाँचा अनसूुची -१ बमोजिम हनुेछ । 

१३. प्राविलधक कमयचारी करार सेिाको आिेदन फारामको नमनुा अनसूुची -२ बमोजिम हनुेछ । आिेदन दस्तरु 
गाउँपाललकाबाट लनधायरण भए बमोजिम हनुेछ । 

१४. करार सम्झौताको ढाँचा अनसूुची -३ बमोजिम हनुेछ । 

१५. करार सेिाको लनर्जुक्त अनसूुची -४ बमोजिम हनुेछ । 

१६. संशोधन तिा बाधा अड्काउ फुकाउ : (१) र्स कार्यविलधलाई गाउँ कार्यपाललकाले आिश्र्कता अनसुार पररमाियन, 
संशोधन र िारेि गनय सक्नेछ । 

 (२) र्स कार्यविलधका उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय कुनै बाधा अड्काउ परेमा कार्यपाललकाले त्र्स्तो बाधा अड्काउ 
हटाउन आदेश िारी गनय सक्नछे  र त्र्स्तो आदेश र्सै कार्यविलध बमोजिम भएको मालननेछ । 

१७. िारेिी र बचाउ : (१) आललताल गाउँपाललकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्र्िस्िापन गने सम्बन्धी कार्यविलध, 
२०७६ िारेि गररएको छ । 

(२) र्स अजघ प्रचललत कानून बमोजिम दताय भएका िेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी फमय तिा कम्पनीलाई ददइएको 
ईिाितपत्रहरु र्सै कार्यविलध बमोजिम ददइएको मालननेछ । 
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अनसूुची -१ 

(दफा १२ सँग सम्बजन्धत आिेदनको ढाचँा) 
आललताल गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लभमदिपरु, आललताल, डडेपधरुा 
सदूुरपजश्चम प्रदेश, नेपाल 

करारमा सेिा ललने सम्बन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाजशत लमलत : २०७८।  ।  ) 

आललताल गाउँपाललकाको लालग ............................................(विषर्गत शािा) मा रहने गरी 
........................................(पद) को रुपमा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न ुपने 
भएकाले र्ोग्र्ता पगुेका नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको २:०० 
बिेसम्म रािस्ि लतरेको रलसद सवहत दरिास्त ददन हनु सम्बजन्धत सबैको लालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फाराम, दरिास्त दस्तरु, कार्य-वििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतयका सवहतको विस्ततृ वििरण कार्ायलर्बाट िा िेिसाइट 
www.aalitalmun.gov.np बाट उपलब्ध हनुेछ । 

 

पद नाम संख्र्ा 
  

२. शैजिक र्ोग्र्ता र अनभुि (नमनुा) : 
(क) नेपाली नागररक 

(ि) न्रू्नतम र्ोग्र्ता (िस्तै : नेपाल सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त विश्र्िविद्यालर्बाट Civil Engineering मा 
स्नातक(BE) र कुनै सम्बद्ध विषर्मा स्नातकोिर गरेको । 

(ग) अनभुिको हकमा BE उतीणय गरी सम्बद्ध कार्यमा कम्तीमा ........ िषयको कार्य अनभुि भएको । 

(घ) ...... िषय परुा भई ...... िषय ननाघेको हनुपुने । 

(ङ) नेपाल इजन्िलनर्ररङ्ग काउजन्सलमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 

(च) अन्र् प्रचललत काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३.दरिास्तमा संलग्न गनुयपने : उम्मेदिारको व्र्जक्तगत वििरण, शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाजणत प्रलतललवप, नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रलतललवप, अनभुिको प्रमाजणत प्रलतललवप तिा प्रचललत नेपाल कानून बमोजिम विलभन्न कारजन्सल िा 
पररषद् िा अन्र्मा दताय भएको प्रमाजणत प्रलतललवप संलग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतललवपको पछाडी उम्मेदिार स्िरं्ले 
हस्तािर गरी प्रमाजणत गने । 

 

http://www.aalitalmun.gov.np/
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अनसूुची -२ 

(दफा १३ सगँ सम्बजन्धत दरिास्त फारामको ढाचँा) 
आललताल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

डडेपधरुा 
सदूुरपजश्चत प्रदेश, नेपाल 

करारको लालग दरिास्त फाराम 

(िलुा प्रलतर्ोलगतात्मक परीिाका लालग) 
(क) उम्मेदिारले दरिास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वििरण 

१.विज्ञापन नं. : २.िलुा ३.पद : ४.शे्रणी/तह 

५.परीिा केन्र :  

६.िपुला प्रलतर्ोलगताद्वारा पूलतय वहने करार पदहरुमध्रे् कानून बमोजिम आरिणको लालग तोवकएको समूहका 
उम्मेदिारहरुिीच मात्र प्रलतस्पधाय गराउन भनी छुट्टईएका पदहरुको पदपूलतयका लालग भएका विज्ञापनमा ददन ु
भएको भए समूह जचन्ह (०) लगाउनहुोस । 

क) मवहला       ि) आददिासी/िनिालत 

ग) मधेसी       घ) दललत 

ङ) अपाङ्ग       च) वपछलडएको िेत्र 

(ि) उम्मेदिारको िैर्जक्तक वििरण1 

उम्मेदिारको नाम, िर (देिनागरीकमा) 
अंग्रिेी िूलो अिरमा) ललङ्ग : 

नागररकता नं. : िारर गने जिपला : लमलत : 
स्िार्ी िेगाना क)जिपला : ि)न.पा./गा.पा. : ग)िडा णं. 

घ) टोल ङ) मागय/घर णं. : च) फोन नं. 
पत्राचार गने िेगाना:  ई-मेल : 
बाबकुो नाम, िर : आमाको नाम, िर : 
बािेको नाम, िर : पती/पत्नीको नाम, िर : 
िन्म लमलत (वि.सं.मा) (ईस्िी सनमा) हालको उमेर :  िषय   मवहना 
(ग) शैजिक र्ोग्र्ता/ताललम (दरिास्त फाराम भरेको पदको लालग चावहन ेआिश्र्क न्रू्नतम शैजिक र्ोग्तर्ा/ताललम मात्र उपलेि गने) 

आिश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता विश्वविद्यालर्/बोडय/ताललम ददने संस्िा शैजिक उपालध/ताललम संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूल विषर् 

शैजिक र्ोग्र्ता      

     

ताललम      

(घ) अनभुि सम्बन्धी वििरण (दरिास्त फारम भरेको पदको विज्पनकोलालग अनभुि तिा विदाको वििरण आिश्र्क भएमा मात्र उपलेि गने) 

कार्ायलर् पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्िार्ी/अस्िार्ी/करार 
अिलध 

देजि सम्म 

       

       

       

मैले र्स दरिास्तमा िलुाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्र् छन ्। दरिास्त बझुाएको पदको विज्ञापनको लालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सिार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाटेँ 
िा लकुाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोजिम सहनेछु/िझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तिा र्स दरिास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उपलेजित सबै 
शतय तिा नर्महरु पालना गनय मञु्जर गदयछु । 

उम्मेदिारको पर्ाप्चे सहीछाप  
 
 
 

उम्मेदिारको दस्तित : 
 

लमलत : 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 
 
 

कार्ायलर्को कमयचारीले भने 

रलसद/भौचर नं. कार्ायलर्को कमयचारीले भने 

दरिास्त अस्िीकृत भए सोको कारण : 
दरिास्त रुि ुगनेको दस्तित : 
लमलत : 

दरिास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तित : 
लमलत : 

रष्टव्र् : दरिास्त साि विज्ञापनमा उपलेजित लगार्त लनम्नललजित कागिातहरु अलनिार्य रुपमा उम्मेदिार आफैले प्रमाजणत गरी पेश गनयपनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप                              (२) समकिता तिा सम्बद्धता आिश्र्क पनेमा सोको प्रलतललवप 

(३) विज्ञापन भएको पदको लालग तोवकएको न्नतम शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमापत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप (ताललम र अनभुि आिश्र्क पनेमा सो समेतको 
प्रलतललवप) 

हालसालै जिंचेको 
पासपोटय साइिको परैु 

मिुाकृत देजिने 
फोटो टास्ने र फोटो 
र फाराममा पनेगरी 
उम्मेदिारले दस्तित 

गने 
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(४) आरिण प्रर्ोिनका लालग मवहला, आददिासी/िनिाती, मधेसी र दललत उम्मेदिारले आलियक र सामाजिक रुपमा पछाडी परेको भने्न प्रमाणको प्रलतललवप पेश गनुय 
पनेछ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विज्ञापन नं.  

पद  

शे्रणी/तह  

परीिाको वकलसम  

परीिा केन्र  

उम्मेदिारको  नाम िर : 
 दस्तित : 

विज्ञापन नं.  

पद  

शे्रणी/तह  

परीिाको वकलसम  

परीिा केन्र  

उम्मेदिारको  नाम िर : 
 दस्तित : 

हालसालै जिंचेको 
पासपोटय साइिको परैु 

मिुाकृत देजिने 
फोटो टास्ने र फोटो 
र फाराममा पनेगरी 

उम्मेदिारले पालन गनुयपने लनर्महरु : 
१. परीिा ददन आउँदा अलनिार्य रुपमा प्रिेशपत्र पर्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न 

पाइने छैन । 

२. परीि हलमा मोबाइल फोन पर्ाउन पापने छैन । 

३. ललजित परीिाको नलतिा प्रकाजशत भएपलछ अन्तिायता हनेु ददनमा पलन परिेशपत्र पर्ाउन ु
अलनिार्य छ । 

४. परीिा शरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीिा हलमा प्रिेश गनय 
ददइइनेछ  िस्तगुत परीकषा शरुरु भएको १५ लमनेट  पलछ र विषर्ग पररिा शरुु भएको 
आधा घण्टा पलछ आउने र िस्तगुत तिा विषर्गत दिैु परीिा सँगै हनेुमा २० लमनेट पलछ 
आउने उम्मेदिारले परीिामा िस्न पाउने छैन । 

५. परीिा हलमा प्रिेश गनय पाउने समर् अिलध (िुदँा नं. ४ मा उपलेि गररएको वितेको १० 
लमनेट पछालड मात्र उम्मेदिारलाई परीिा लह बावहर िाने अनमुलत ददइने छ । 

६. परीिा हलमा प्रिेश गरे पलछ वकताि, कापी, कागि, जचट आदद आफू साि राख्न ुहदैुन । 
उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हदैुन । 

७. परीिा हलमा उम्मेदिारले परीिाको मर्ायदा विपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्िले परीिा 
हलबाट लनष्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोजिमको कारिाही गनेछ र त्र्सरी लनष्काशन 
गररएको उम्मेदिारले सो विज्ञापनको परीिा स्ित: रद्द भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मेदिारले परीिा हलमा प्रिेश गरर परीिा ददने क्रममा लनिलाई केही 
भएमा आर्ोग ििाफदेही हनेु छैन । 

९. उम्मेदिारले परीिा ददएको ददनमा हाजिर अलनिार्य रुपले गनुय पनेछ । 

१०. आर्ोगले सूचनाद्वारा लनधायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीिा समचालन हनेुछ । 

११. उम्मेदिारले िस्तगुत परीिामा आफुलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "की" उिरपजुस्तकामा अलनिार्य 
रुपले लेख्नपुने छ । नलेिेमा उिरपजुस्तका स्ित : रद्द हनेुछ । 

१२. पर्ाकत (आई.क्रू्) परीिामा क्र्ालकुलेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीिामा 
सजम्मललत अन्र् उम्मेदिारहरुलाई भाधा नपने गरी लनरीिकलाई सोध्न ुपनेछ । 

 

प्रिेश पत्र 

कार्ायलर्को कमयचारीले भने : 
छनौट सलमलतबाट ललइन ेउक्त पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न केन्रबाट 
सजम्मललत हनु अनमुती ददइएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगेुको 
िहर भएमा िनुसकैु अिस्िामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।  

परीिा केन्र :  

रोल नं. : 
........................... 
  अलधकृत दस्तित 

रष्टव्र् : 
१) कृपर्ा उम्मेदिारले पालना गनुय पने लनर्महरु हेनुय होला । 

 

हालसालै जिंचेको 
पासपोटय साइिको परैु 

मिुाकृत देजिने 
फोटो टास्ने र फोटो 
र फाराममा पनेगरी 

उम्मेदिारले पालन गनुयपने लनर्महरु : 
१. परीिा ददन आउँदा अलनिार्य रुपमा प्रिेशपत्र पर्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न 

पाइने छैन । 

२. परीि हलमा मोबाइल फोन पर्ाउन पापने छैन । 

३. ललजित परीिाको नलतिा प्रकाजशत भएपलछ अन्तिायता हनेु ददनमा पलन परिेशपत्र पर्ाउन ु
अलनिार्य छ । 

४. परीिा शरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीिा हलमा प्रिेश गनय 
ददइइनेछ  िस्तगुत परीकषा शरुरु भएको १५ लमनेट  पलछ र विषर्ग पररिा शरुु भएको 
आधा घण्टा पलछ आउने र िस्तगुत तिा विषर्गत दिैु परीिा सँगै हनेुमा २० लमनेट पलछ 
आउने उम्मेदिारले परीिामा िस्न पाउने छैन । 

५. परीिा हलमा प्रिेश गनय पाउने समर् अिलध (िुदँा नं. ४ मा उपलेि गररएको वितेको १० 
लमनेट पछालड मात्र उम्मेदिारलाई परीिा लह बावहर िाने अनमुलत ददइने छ । 

६. परीिा हलमा प्रिेश गरे पलछ वकताि, कापी, कागि, जचट आदद आफू साि राख्न ुहदैुन । 
उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हदैुन । 

७. परीिा हलमा उम्मेदिारले परीिाको मर्ायदा विपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्िले परीिा 
हलबाट लनष्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोजिमको कारिाही गनेछ र त्र्सरी लनष्काशन 
गररएको उम्मेदिारले सो विज्ञापनको परीिा स्ित: रद्द भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मेदिारले परीिा हलमा प्रिेश गरर परीिा ददने क्रममा लनिलाई केही भएमा 
आर्ोग ििाफदेही हनेु छैन । 

९. उम्मेदिारले परीिा ददएको ददनमा हाजिर अलनिार्य रुपले गनुय पनेछ । 

१०. आर्ोगले सूचनाद्वारा लनधायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीिा समचालन हनेुछ । 

११. उम्मेदिारले िस्तगुत परीिामा आफुलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "की" उिरपजुस्तकामा अलनिार्य 
रुपले लेख्नपुने छ । नलेिेमा उिरपजुस्तका स्ित : रद्द हनेुछ । 

१२. पर्ाकत (आई.क्रू्) परीिामा क्र्ालकुलेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीिामा सजम्मललत 

कार्ायलर्को कमयचारीले भने : 
छनौट सलमलतबाट ललइन ेउक्त पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न केन्रबाट 
सजम्मललत हनु अनमुती ददइएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगेुको 
िहर भएमा िनुसकैु अिस्िामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।  

परीिा केन्र :  

रोल नं. : 
........................... 
  अलधकृत दस्तित 

रष्टव्र् : 
१) कृपर्ा उम्मेदिारले पालना गनुय पने लनर्महरु हेनुय होला । 

 

प्रिेश पत्र 
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अनसूुची - ३ 
दफा १४ सँग सम्बजन्धत करार सम्झौताको ढाचँा) 

करार सम्झौता 
आललताल गाउँकार्ायपाललकाको कार्ायलर्, (र्सपलछ पवहलो पि भलनएको) र ............................ जिपला, 
..........................नगरपाललका/गाउँपालाक, िडा नं. ... बस्ने श्री .................................................. (र्सपलछ दोस्रो पि 
भलनएको) का बीच आललताल गाउँपाललकाको ...................................... को कामकाि गनय गराउन लमलत २०७ ।  ।   को 
लनणयर् अनसुार देहार्का कार्य/शतयको अलधनमा रवह दोस्रो पिले पवहलो पिलाई सेिा उपलब्ध गराउन मन्िरु भएकाले र्ो करारको 
सम्झौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बजुझ ललर्ौं ददर्ौं : 

१. कामकाि सम्बन्धमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको संलग्न कार्य पवहलो पिले तोकेको समर् र स्िानमा उपजस्ित भई 
गनुय पनेछ र आिश्र्कतानसुार िप काम गनुय पनेछ । 

२. काम गनुय पने स्िान .......................................................... । 

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहलो पिले दोस्रो पिलाई मलसक रुपमा रु. 
....................... (अिरेपी रू...........................................) पाररश्रलमक उपलब्ध गराउनेछ । 

४. आचरणको पालना : दोस्रो पिले आललताल गाउँपाललकाको प्रचललत कानूनमा व्र्िस्िा भएका आचरण तिा अनशुासन 
सम्बन्धी व्र्िस्िाहरु पालना गनुय पनेछ । 

५. विदा : दोस्रो पिलाई साियिलनक विदा बाहेक प्रलत मवहना १ ददनका दरले विदा उपलब्ध हनुेछ र सो विदा संजचत गरी 
एकैमषु्ट समेत ललन सवकने छ । सािै कार्ायलर्को लालग आिश्र्क परेको िण्डमा विदाको ददनमा पलन सेिा उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

६. कार्ायलर् सम्पजिको सरुिा : दोस्रो पिले कार्ायलर्को चल अचल सम्पजिको नोक्सानी िा वहनालमना गरेमा सोको िलतपूलतय 
िा हानी नोक्सानीको विगो दोस्रो पिले पवहलो पिलाई ददन ुपनेछ ।  

७. गोप्र्ता : दोस्रो पिले कारर्ालर्को कागिपत्र, जिन्सी सामान एिं गोप्र् कुरा िा कागिात कुनै अनलधकृत व्र्जक्त िा देशलाई 
उपलब्ध गराएको प्रमाजणत भएमा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िलतपूलतय दोस्रो पिाट 
भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत राजिनेछ ।  

८. करार अिलध : र्ो करार २०७  ।   ।    देजि लागू भई २०७  असार    सम्मको लालग हनुेछ । 

९. कार्यसम्पादन मूपर्ांकन : पवहलो पिले दोस्रो पिको कार्य सम्पादन मूपर्ांकन गने र सो मूपर्ांकन गदाय सालिसाली लनरन्तरता 
ददन उपर्कु्त देजिएमा कारर्विलधको दफा ९ बमोजिम करार लनजश्चत अिलधको लालग िप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन्त्र् : दोस्रो पिले पवहलो पिलाई लगातार ७ (सात) ददन भन्दा बढी उक्त सेिा 
उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषिनक सेिा ददन नसकेमा अनपुजस्ित रहेको अिधको पाररश्रलमक दामासावहले कट्टा गररनेछ र सो 
भन्दा बढी सेिा नगरेमा स्ित: र्ो सम्झौता पवहलो पिले रद्ध गरी अको व्र्िस्िा गनय बाधा पने छैन । दोस्रो पिले शारीररक 
रुपमा अस्िस्ि भई िा अन्र् कुनै कारणले सेिा ददन असमिय भएमा िा काम सन्तोषिनक नभएमा िा आचरण सम्बन्धी 
कुराहरु बराबर उपलघंन गरेमा दोस्रो पिसँगको सम्झौता रद्ध गनय सक्नेछ र लनिको सट्टा अको व्र्जक्त करारमा राजि काम 
लगाउन बाधा पने छैन । 

११. दािी नपग्ने : दोस्रो पक्ले र्स करार बमोजिम काम गरेकै आधारमा पछ  कुनै वप पदमा अस्िार्ी ि स्िार्ी लनर्जुक्त हनुाक 
लालग दािी गनय पाँउन ेछैन/गनय छैन । 

१२. प्रचललत कानून लागू हनुे : र्स सम्झौता िपलेि नभएको कुरा प्रचललत नेपाल काननु बमोजिम हनुेछ । 

 
 

गाउँपाललकाको तफय बाट :     दोस्रो पि (करार गने व्र्जक्त) 
हस्तािर :             हस्तािर : 
नाम :               नाम :  

पद :               िेगाना : 
कार्ायलर्को छाप :  
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अनसूुची - ४ 

(दफा १५ सँग सम्बजन्धत करार सूचना पत्रको ढाचँा) 
आललताल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लभमदिपरु, आललताल 

सदूुरपजश्चम प्रदेश, नपेाल 

च.नं.  

प.स.          लमलत : २०७ 

श्री .................................. 
िेगाना ............................. 

विषर् : करार सम्बन्धमा । 

तपाईलाई लमलत २०७  ।   ।    को लनणयर्ानसुार सूजचकरण गररए बमोजिम ............................. (पदको 
नाम िा काम) का लालग र्सैसाि संलग्न करार (सम्झौता) बमोजिम लमलत २७   ।   ।    देजि २०७  ।   
।   सम्म करारमा राजिएको हुँदा संलग्न कार्यशतय अनरुुप आफ्नो काम इमान्दारीपूियक र व्र्िसावर्क मूपर् 
मान्र्ता अनरुुप गनुयहनु िानकारी गराइन्छ । 

 सािै आफ्नो काम कतयव्र् पालना गदाय र्स गाउँपाललकाको कमयचारीले पालना गनुयपने आचार संवहता र 
आचरणको समेत पररपालना हनु िानकारी गराइन्छ । 

            ................................. 
            प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 

बोधािय : 
श्री आलियक प्रशासन शािा : प्रमाजणत हाजिर सवहतको प्रलतिेदनका आधारमा सम्झौता बमोजिमको रकम मालसक 
रुपमा उपलब्ध गराउन ुहनु । 

श्री प्रशासन शािा : हाजिरीको व्र्िस्िा गनय हनु । 

श्री िडा कार्ायलर्,  

आललताल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् ।  

 

आज्ञाले, 
भोि बहादरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


