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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ४                          संख्या 15         मिमििः २०७८।११।१३ 

भाग २ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि। 

कानेपोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको मिमि २०७८ साि फागनु ११ गिे बसेको 
बैठकिे पाररि गरेको देहाय बिोजजिको काययववमि सवयसािारणको जानकारीका िामग 
प्रकाजशि गररएको छ। 
कानपेोखरी गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववमि, 

२०७८ 
कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाबाट पाररि मिमििः २०७८।११।११ 

गाउँपामिका अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७८।११।१३ 
प्रस्िावनािः कानेपोखरी गाउँपामिकािे उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाह र ववकास मनिायणको काययिाई 
व्यवजस्थि र प्रभावकारी बनाउन गाउँपामिका र िािहिका कायायियको िामग स्वीकृि दरबन्दीको 
अिीनिा रही प्राववमिक कियचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौिाका आिारिा सेवा करारिा मिन े
काययिाई व्यवजस्थि गनयका िामग कानेपोखरी गाउँपामिकाको प्रशासकीय काययववमि (मनयमिि गने) 
ऐन, २०७६ को दफा ४ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाँउ काययपामिका (बैठक 
संख्या १४०) िे यो काययववमि स्वीकृि गरी िागू गरेको छ। 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययववमिको नाि "कानेपोखरी गाउँपामिकािा करारिा 
प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववमि, २०७८" रहेको छ।  
(२) यो काययववमि िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ।  
२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववमििा, 
(क) "अध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाका अध्यक्ष सम्झनपुछय। 
(ख) "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनपुछय। 
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(ग) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकािाई सम्झनपुछय।  
(घ) "काययववमि" भन्नािे “कानेपोखरी गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी व्यवस्थापन गने 
सम्बन्िी काययववमि, २०७८” सम्झनपुछय।  

(ङ) "कायायिय" भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवनिाई सम्झनपुछय। 
(च) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(छ) “प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासकीय अमिकृििाई 
सम्झनपुछय। 
(ज) "प्राववमिक कियचारी" भन्नािे यस काययववमिको दफा ३ को उपदफा (२) बिोजजि प्राववमिक 
सेवा उपिब्ि गराउने गरी व्यवस्था भएका कियचारी सम्झनपुछय। 
(झ) "समिमि" भन्नािे यस काययववमिको दफा ५ बिोजजि गदठि अन्िवायिाय िथा सूजचकरण 
समिमििाई सम्झनपुछय। 
३. काययववमि िागू हनु े के्षत्र र सेवािः (१) ऐनको दफा ८३ को उपदफा (७), 
गाउँपामिकाको स्वीकृि संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रमिवेदन िथा आिारभिू अस्पिाि 
सञ्चािन िथा व्यवस्थापनका िामग स्वीकृि संगठन संरचनािा व्यवस्था भएको प्राववमिक कियचारी 
करारिा राख्न ेप्रयोजनको िामग यो काययववमि स्वीकृि गरी िागू गररएको छ। 
(२) कायायियिे देहायको सेवासँग सम्बजन्िि प्राववमिक कियचारी यस काययववमि बिोजजि अविी 
िोकी करारिा राख्न सक्नछेिः  
(क) इजिमनयररङ सेवा 
(ख) कृवष सेवा 
(ग) पश ुसेवा 
(घ) वन सेवा 
(ङ) स्वास््य सेवा (कानेपोखरी अस्पिािका स्वास््यकिी िथा कियचारी सिेि) 

(च) अन्य कुनै प्राववमिक सेवा। 
(३) कायायियिे स्वीकृि दरबन्दीमभत्रको नगर प्रहरी, हिकुा िथा हेभी सवारी चािक, कायायिय 
सहयोगी, स्वीपर, चौकीदार, िािी, बगैंचे, प्िम्बर, इिेजक्िमसयन जस्िा पदिा सिेि यस काययववमििा 
व्यवस्था भए बिोजजि करार सेवािा जनशजक्त व्यवस्थापन गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन हिकुा िथा हेभी सवारी चािक, स्वीपर, 
चौकीदार, िािी, बगैंचे, प्िम्बर, इिेजक्िमसयन जस्िा पदबाट उपिब्ि हनुे सेवा पटकेरुपिा वा 
िवहना भररिा अमिकिि दश ददन वा सोभन्दा कि सियका िामग चावहने भएिा दैमनक ज्यािादारी 
सेवाबाट त्यस्िो वकमसिको सेवा सम्बजन्िि व्यजक्तबाट सोझै मिन सवकन ेर, त्यस्िो वकमसिको सेवा 
कायायियिाई उपिब्ि गराउने व्यजक्तिाई जजल्िा दररेटिा व्यवस्था भए बिोजजिको रकि िात्र 
उपिब्ि गराइनछे। 

४. छनोट सम्बन्िी व्यवस्थािः दफा ३ बिोजजिका प्राववमिक कियचारी कायायियिे करारिा 
राख्न ेप्रयोजनको िामग सूजचकरण िथा छनोट सम्बन्िी व्यवस्था देहाय बिोजजि हनुछेिः  
(१) प्राववमिक कियचारीको अनसूुची १ बिोजजि स्वीकृि कायय वववरण बिोजजि पद वा सेवा के्षत्र 
िथा सम्बजन्िि सेवा सिूहको योग्यिा, पाररश्रमिक, सेवा शिय सिेि िोकी सम्बजन्िि कायायियको 
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सूचनापाटी, वेभसाईट िथा अन्य कुनै सावयजमनक स्थि वा राविय िथा स्थानीयस्िरको पत्रपमत्रकािा 
अनसूुची २ बिोजजिको ढाँचािा कम्िीिा पन्र ददनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ। 
(२) आवेदन फारािको निनुा अनसूुची ३ बिोजजि हनुेछ। आवेदन दस्िरु गाउँपामिकाबाट मनिायरण 
भए बिोजजि हनुछे। 
(३) उपदफा (२) बिोजजि पनय आएका आवेदनहरु देहायको आिारिा दफा ५ को समिमििे 
िूल्याङ्कन गरी सजुचकृि गनुयपनेछिः 
(क) शैजक्षक योग्यिा वापि ्- ६० (साठी) अंक,  
(ववजशष्ट शे्रणी वापि ६० अंक, प्रथि शे्रणी वापि ्५५ अंक, वििीय र ििृीय शे्रणी वापि ्५० 
अंक (मत्रभवुन ववश्वववद्याियको अंक गणनाका आिारिा) 
(ख) कायय अनभुव वापि ्- १० (दश) अंक, 

(प्रमि वषय १ अंकको दरिे बढीिा १० वषयसम्िको िामग अंक प्रदान गररनछे।िर, प्रिाजणि वववरण 
भने संिग्न भएको हनुपुनेछ) 
(ग) भौगोमिक वापि ्- १० (दश) अंक,  
(गाउँपामिकाको स्थायी बामसन्दा भए १० अंक, गाउँपामिका बाहेक िोरङ जजल्िाको अन्य स्थानीय 
िहका बामसन्दा भएिा ५ अंक र िोरङ जजल्िा बाहेक अन्य जजल्िाको बामसन्दा भएिा ३ अंक 
प्रदान गररनछे) 
(घ) अन्िवायिाय वापि ्अमिकिि ्- २० अंक। 
(यस अनसुार अकं प्रदान गदाय न्यनुिि आठ र अमिकिि ्चौि अंकको सीिामभत्र रहेर िात्र अंक 
प्रदान गररनछे)  
(४) उपदफा (१) बिोजजि आवेदन िाग गदाय प्राववमिक काययका िामग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यजक्तिे िात्र आवेदन ददन सक्नछेन।् 
(५) यस दफाको अन्यत्र उपदफाहरुिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन यस काययववमिको दफा 
५ बिोजजिको समिमििे मिजखि वा प्रयोगात्िक वा दवैु परीक्षा सञ्चािन गरी उम्िेद्वार छनोट गनय 
उपयकु्त छ भनी अध्यक्ष सिक्ष पेश गनय सक्नेछ। 
(६) उपदफा (५) बिोजजि मिजखि वा प्रयोगात्िक वा दवैु परीक्षा सञ्चािनका िामग समिमिबाट 
मसफाररस भई आएिा उक्त परीक्षाको अंकभार सिेि मनिायरण गरी अध्यक्षिे परीक्षा सञ्चािनको 
अनिुिी समिमििाई ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बिोजजिको प्रकृया सिेि अविम्बन गरी परीक्षा सञ्चािन भएिा मिजखि वा 
प्रयोगात्िक वा दवैु परीक्षािा उत्तीणय उम्िेद्वारको िात्र उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) 
बिोजजि प्राप्त हनुे अंक जोडी खण्ड (घ) बिोजजिको अन्िवायिाय मिई उच्चिि अंक प्राप्त गने 
उम्िेद्वारिाई िात्र समिमििे करार सेवािा मनयूजक्तको िामग कायायियिा मसफाररस गनुय पनेछ।  

५. अन्िवायिाय र सूजचकरण समिमििः िाग पद संख्याका आिारिा काययववमिको दफा (४) 
बिोजजि उच्चिि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई प्रारजम्भक छनोट गनय र अन्िवायिाय सिेि मिई 
करार सेवािा मनयूजक्तका िामग कायायियिा मसफाररस गनय देहायको अन्िरवािाय िथा सूजचकरण 
समिमि रहनेछिः 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि                        -संयोजक 
(ख) अध्यक्षिे िोकेको ववषयववज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अमिकृिस्िरको कियचारी          -सदस्य 
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(ग) ववषयगि शाखा प्रिखु                             -सदस्य 
६. सूजचकरणको वववरण प्रकाशन गनेिः (१) दफा ४ बिोजजि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त 
गने उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोजजिको समिमिको मसफाररसको आिारिा कायायियिे उम्िेदवारहरुको 
रोि नम्बर, नाि थर, ठेगाना, काि गनय िोवकएको शाखा/कायायिय आदद सिेि उल्िेख गरी 
योग्यिाक्रि अनसुार सूजचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ। 
(२) उपदफा (१) बिोजजि सूजचकरण प्रकाशन गदाय पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वैकजल्पक 
योग्यिाक्रिको उम्िेद्वारको सूची सिेि प्रकाशन गनुयपनेछ र, मसफाररस भएका उम्िेदवारहरुको 
सूची सूचना पाटीिा सिेि टाँस गरी सोको वववरंण गाउँपामिकाको वेभसाइट िाफय ि सावयजमनक 
सिेि गनुयपनेछ। िर, आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेद्वार सजुचकरण गनय वािा पने 
छैन। 
(३) उपदफा (१) बिोजजिका योग्यिाक्रििा रहेका उम्िेद्वारिाई मछटो सञ्चार िाध्यिबाट 
जानकारी गराई सोको अमभिेख सिेि राख्नपुनेछ। 
(४) काययपामिकािे वैकजल्पक योग्यिाक्रिको सूचीको उम्िेद्वारिाई नमिजा प्रकाशन भएको एक 
वषयमभत्र स्वीकृि दरबन्दीमभत्रको मिल्दो िह, पद र सेवा/सिहुको पदिा करार सेवािा मनयूजक्त गनय 
कायायियिाई मनदेशन ददन सक्नेछ। 

७. करार गनेिः (१) कायायियिे करार सेवािा मनयूजक्तका िामग सूजचकृि गरेका िखु्य 
उम्िेदवारिाई साि ददनको म्याद ददई करार गनय सूचना ददनपुनेछ। 
(२) उपदफा (१) बिोजजिको अवमिमभत्र करार सम्झौिा गनय आउने सूजचकृि उम्िेद्वारसँग 
कायायियिे अनसूुची १ बिोजजिको काययवववरण सवहि अनसूुची 4 बिोजजिको ढाँचािा करार 
गनुयपनेछ। उक्त अवमिमभत्र उम्िेद्वार सम्पकय  राख्न नआएिा क्रिशिः वैकजल्पक उम्िेदवारसगँ 
रीिपूवयकको करार गनय सवकनेछ। 
(३) उपदफा (२) बिोजजि करार गरे पश्चाि ्अनसूुची ५ बिोजजिको पत्र कायायियिे प्राववमिक 
कियचारीिाई ददनपुनेछ। 
(४) उपदफा (२) बिोजजि कायायियिे काययवववरण ददँदा ववषयगि शाखा वा कायायिय सिेि िोकी 
काििा िगाउन ुपनेछ।  
(५) यस काययववमि बिोजजि करार गदाय सािान्यििः आमथयक वषयको श्रावण १ (एक) देजख अको 
वषयको असारसम्िका िामग िात्र करार गनुय पनेछ। िर, उक्त पदिे गनुयपने काि सिाप्त भएिा वा 
पयायप्त नभएिा वा काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा कायायियिे कािको बोझ र अविी हेरी 
करारको अविी घटाउन सक्नेछ। 
(६) उपदफा (५) बिोजजि एक आमथयक वषयको मनजम्ि सेवा करारिा मिएको व्यजक्तिाई पनुिः अको 
वषयको िामग सेवा करारिा मिन ुपरेिा पनुिः परीक्षण, छनोट र शरुू करार सरह िानी सम्झौिा 
गररनेछ। 
(७) प्राववमिक कियचारीिे स्वेच्छािे करार मनरन्िरिा गनय नचाहेिा कम्िीिा एक िवहना अगामड 
कायायियिा मिजखिरुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ।यसरी जानकारी नगराई करार अन्त्य गरी काि 
छोडेिा त्यस्िो व्यजक्तिाई पनुिः करारिा काि गने अवसर ददईने छैन र त्यस्िो प्राववमिक 
कियचारीिाई कािोसूचीिा राख्न सवकनेछ। 
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(८) यस दफा ववपररिको अविी उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भएभन्दा बढी रकि भकु्तानी 
ददएिा त्यसरी अविी उल्िेख गने वा रकि भकु्तानीको मसफाररस गने कियचारीको ििव/भत्ताबाट 
रकि कट्टा गरी असूिउपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही सिेि गररनछे। 
८. कायय शिय, पाररश्रमिक र अविीिः  (१) यस काययववमि बिोजजि सेवा करार सम्झौिा 
गररएका प्राववमिक कियचारीको िामसक पाररश्रमिक सम्बजन्िि िह वा पदको शरुु ििब स्केििा 
नबढ्ने गरी करार सम्झौिािा उल्िेख भए बिोजजि हनुछे। थप प्रोत्साहन वा अन्य कुनै भत्ता ददन े
भनी स्थानीय कानून वा काययपामिकािे व्यवस्था गरेको भए सो प्रोत्साहन वा अन्य भत्ता उपिब्ि 
गराउन सवकनेछ।  
(२) कायायियिे काययवववरणिा उल्िेख भए बिोजजि प्रगमिको स्थिगि वा वस्िगुि प्रमिवेदनका 
आिारिा कायय सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ।  
िर, करार सम्झौिािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ि गराउन 
सवकने छैन। 
(३) कायायियिे करारका प्राववमिक कियचारीको पाररश्रमिक भकु्तानी गदाय मनजिे िवहनाभरी गरेको 
कािको वववरण (Time Sheet) सवहिको प्रमिवेदन ियार गनय िगाई सम्बजन्िि ववषयगि शाखाको 
मसफाररसको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ। 
(४) यस काययववमि बिोजजि प्राववमिक कियचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा पमछ कुनै पमन 
पदिा अस्थायी वा स्थायी मनयजुक्त हनुाका िामग कुनै पमन दाबी गनय पाउँने छैन। 
(५) उपदफा (१) बिोजजि करार गदाय काि शरुु गने मिमि र अन्त्य गने मिमि सिेि उल्िेख 
गनुयपनेछ। 
िर, त्यस्िो करारको अविी एक पटकिा एक वषयभन्दा बढी हनुे छैन। 
९. करार सिाप्तीिः (१) यस काययववमि बिोजजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको 
संवविान बिोजजि कियचारी सिायोजन भई आएिा वा स्थायी कियचारी कुनैपमन िाध्यिबाट खवटई 
आएिा वा करार दरबन्दीको पद खारेज भएिा त्यस्िो व्यजक्तको करार स्वििः अन्त्य हनुेछ। 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववमिक कियचारीको कायय सन्िोषजनक नभएको भनी काययरि 
ववषयगि शाखा वा सम्बजन्िि कायायिय प्रिखुिे प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि सिक्ष मसफाररस गरेिा 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृििे उक्त प्राववमिक कियचारीिाई सफाइको िौका ददन ुपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बिोजजि प्राववमिक कियचारीिे पेश गरेको सफाई जचत्तबझु्दो नभएिा प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृििे अध्यक्षिाई जानकारी गराई जनुसकैु वखि ्त्यस्िो प्राववमिक कियचारीिाई 
करारबाट हटाउन सक्नेछ। 

१०. ववववििः यो काययववमि कायायन्वयनका क्रििा थप व्यवस्था गनुय परेिा यो काययववमि िथा 
प्रचमिि कानूनसँग नबाजझने गरी काययपामिकािे आवश्यक मनणयय गनय सक्नछे। 
११. खारेजी र बचाऊिः (१) कानेपोखरी गाउँपामिकािा करारिा प्राववमिक कियचारी 
व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययववमि, २०७५ (संशोिन सवहि) खारेज गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेख भएको काययववमि बिोजजि भए गरेका काि कारवाही यसै काययववमि 
बिोजजि भए गरेको िामननछे। 
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अनसूुची १ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि काययवववरणको ढाँचा) 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १ नेपाि। 

 
कायय वववरणको निनुािः 
प्राववमिक कियचारीको पद नाििः  काि गनुयपने स्थानिः 
प्राववमिक कियचारीको नाििः       
सपुरीवेक्षकिः  प्रमिवेदन पेश गनुयपने अमिकारीिः  
कायय वववरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 
  
  



कानपेोखरी राजपत्र भाग २, 
खण्ड ४, संख्या 15, मिमि: २०७८।११।१३ 

7 

अनसूुची २ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि आवेदनको ढाँचा) 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकको कायायिय 
बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १ नेपाि 
करारिा सेवा मिन ेसम्बन्िी सूचना 

(सूचना प्रकाजशि मिमििः २०  ।   ।   ) 
कानेपोखरी गाउँपामिकाको .........(ववषयगि शाखा/कायायिय) िा रहने गरी ........................ 
(पद) को रुपिा देहायको संख्या र योग्यिा भएको प्राववमिक कियचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे 
योग्यिा पगेुका इच्छुक नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकाजशि भएको मिमििे १५ (पन्र) ददनको 
कायायिय सियमभत्र राजस्व मिरेको रमसद सवहि दरखास्ि ददनहुनु सम्वजन्िि सबैको जानकारीका 
िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।यसको फाराि, दरखास्ि दस्िरु, काययवववरण, पाररश्रमिक, 
सेवाका शियहरु सवहिको ववस्ििृ वववरण कायायियबाट वा वेवसाइट 
www.kanepokharimun.gov.np बाट उपिब्ि हनुेछ। 

ववज्ञापन नं. पद नाि  संख्या 
   
   

२. शैजक्षक योग्यिा र अनभुव (निूना) 
१. नेपािी नागररक। 

२. न्यूनिि योग्यिा (जस्िैिः नेपाि सरकारवाट िान्यिा प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Civil Engineering 
िा स्नािक (B.E) र कुनै सम्बि ववषयिा ववषयिा स्नािकोत्तर गरेको। 

३. अनभुवको हकिा B.E उिीणय गरी सम्बि काययिा कम्िीिा ...... वषयको कायय अनभुव भएको।  
४. .... वषय उिेर परुा भई .... वषय ननाघेको हनुपुने। 
५. नेपाि इजिमनयररङ काउजन्सििा दिाय भएको (प्रिाणपत्र)। 
६. अन्य प्रचमिि काननुद्वारा अयोग्य नभएको। 
३. दरखास्ििा संिग्न गनुयपनेिः उम्िेदवारको व्यजक्तगि वववरण, शैजक्षक योग्यिाको प्रिाजणि 

प्रमिमिवप, नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिाजणि प्रमिमिवप, अनभुवको प्रिाजणि प्रमिमिवप 
िथा प्रचमिि नेपाि कानून बिोजजि ववमभन्न काउजन्सि वा पररषद् वा अन्यिा दिाय भएको 
प्रिाजणि प्रमिमिवप संिग्न हनुपुनेछ। पेश गररने सबै प्रमिमिवपको पछाडी उम्िेद्वार स्वयंिे 
हस्िाक्षर गरी प्रिाजणि गने।  

  

http://www.kanepokharimun.gov.np/
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अनसूुची ३ 
(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि दरखास्ि फारािको ढाँचा) 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकको कायायिय 
बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १ नेपाि। 

करारको िामग दरखास्ि फाराि 
(क) वैयजक्तक वववरण 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी ठूिो अक्षरिा)  मिङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने जजल्िा : मिमि : 
स्थायी 
ठेगाना 

क) 
जजल्िा 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि मिमि :             (वव.सं.िा)              (ईजस्व 

संवििा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषय            िवहना 

(ख) शैजक्षक योग्यिा/िामिि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको िामग चावहने आवश्यक न्यूनिि शैजक्षक 
योग्यिा/िामिि िात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनिि 
योग्यिा 

ववश्वववद्यािय/बोडय/िामिि 
ददन ेसंस्था 

शैजक्षक 
उपामि/िामिि  

संकाय शे्रणी/प्रमि
शि 

िूि ववषय 

शैजक्षक योग्यिा      
     

िामिि      
(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कायायिय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवमि 

देजख सम्ि 
       
       

िैिे यस दरखास्ििा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको िामग अयोग्य 
ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ठहररएिा प्रचमिि कानून बिोजजि 
सहनेछु/बझुाउनेछु। उम्िेद्वारिे पािना गने भनी प्रचमिि कानून िथा यस दरखास्ि फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेजखि 
सबै शिय िथा मनयिहरु पािना गनय िन्जरु गदयछु।साथै करारिा उल्िेजखि शियहरु पूणय रुपिा पािना गनेछु र 
करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कम्िीिा एक िवहनाको पूवय सूचना ददई कायायियिा मनवेदन 
ददनेछु। 

हािसािै जखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृमि देजखन े
फोटो यहा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारिे 
दस्िखि 
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उम्िेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 
मिमि: 

कायायियिे भनेिः 
रमसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुज ु गनेको नाि र 
दस्िखििः 
मिमि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि 
गनेको दस्िखि 
मिमि : 

 

द्रष्टव्यिः दरखास्ि साथ सूचनािा उल्िेजखि िगायि मनम्नमिजखि कागजािहरु अमनवायय रुपिा उम्िेदवार आफैिे 
प्रिाजणि गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, (२) सिकक्षिा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रमिमिवप, 
(३) न्यूनिि शैजक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररमत्रक प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप, प्राववमिक कायय (इजन्जमनयररङ्ग, 
स्वास््य िथा पश ुजचवकत्सा िगायिका अन्य के्षत्र) का िामग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को 
प्रमिमिवप, िामिि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रमिमिवप, आदद। 
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अनसूुची ४ 
(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि करार सम्झौिाको ढाँचा) 

करार सम्झौिा 
कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, (यसपमछ पवहिो पक्ष भमनएको) र 
....................जजल्िा, ...................गाउँपामिका/नगरपामिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपमछ दोस्रो पक्ष भमनएको) का बीच 
कानेपोखरी गाउँपामिकाको .................................................(इजन्जमनयर) को कािकाज गनय 
गराउन मिमि २० ।  ।  को मनणययानसुार देहायका कायय/शियको अिीनिा रही दोस्रो पक्षिे 
पवहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ि गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रमि 
आपसिा बजुझ मियौं/ददयौिः 
१. कािकाज सम्बन्ििािः दोस्रो पक्षिे आफुिाई िोवकएको संिग्न कायय वववरण अनसुारको कायय 
पवहिो पक्षिे िोकेको सिय र स्थानिा उपजस्थि भई गनुय पनेछ र आवश्यकिानसुार थप काि 
गनुय पनेछ। 
२. काि गनुयपने स्थानिः ...............................................................................। 
३. करारिा काि गरे वापि ्पाउन ेपाररश्रमिकिः प्रत्येक िवहना व्यमिि भएपमछ, पवहिो पक्षिे 
दोश्रो पक्षिाई िामसकरुपिा रु.      (अक्षरेपी रु. ......) पाररश्रमिक उपिब्ि गराउनेछ।  
४. आचरणको पािनािः दोश्रो पक्षिे कानेपोखरी गाउँपामिका िथा प्रचमिि कानूनिा व्यवस्था 
भएका आचरणिथा अनशुासन सम्बन्िी व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ। 
५. ववदािः दोस्रो पक्षिाई साबयजमनक मबदा बाहेक अन्य कुनैपमन वकमसिको ववदा उपिब्ि हनुेछैन। 
साथै कायायियको िामग आवश्यक परेको खण्डिा ववदाको ददनिा पमन सेवा उपिब्ि गराउन ु
पनेछ।यसरी सावयजमनक मबदाको ददनिा कायायियिा काि िगाए वापि ्िामसक करार रकिको 
दािासाहीिे रकि दोश्रो पक्षिाई ददईनेछ। 
६.कायायिय सम्पजत्तको सरुक्षािः दोस्रो पक्षिे कायायियको चि अचि सम्पजत्तको नोक्सानी वा 
वहनामिना गरेिा सो को क्षमिपूमिय वा हानी नोक्सानीको मबगो दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई ददनपुनेछ। 
७. गोप्यिािः दोस्रो पक्षिे कायायियको कागजपत्र, जजन्सी सािान एवं गोप्य कुरा वा कागजाि कुनै 
अनमिकृि व्यजक्त वा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रिाजणि भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई 
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षमिपूमिय दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीिा सिेि राजखनछे।   
८. करार अवमििः यो करार २० । । देखी िागू भई २०।  ।  सम्िको िामग हनुेछ।  
९. काययसम्पादन िूल्याकंनिः पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायय सम्पादन िूल्यांकन गने र सो 
िूल्यांकन गदाय सािवसािी मनरन्िरिा ददन उपयकु्त देजखएिा काययववमिको दफा ९ बिोजजि करार 
मनजश्चि अवमिको िामग थप हनु सक्नेछ। 
१०. पाररश्रमिक कट्टी र करार सेवाको शियको अन्त्यिः दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई िगािार 
७ (साि) ददन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ि नगराएिा वा सन्िोषजनक सेवा ददन नसकेिा 
अनपुजस्थि रहेको अवमिको पाररश्रमिक दािासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेिा 
स्वििः यो संझौिा पवहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवस्था गनय वािा पने छैन। दोश्रो पक्षिे शारररीक 
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रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ददन असिथय भएिा वा काि सन्िोषजनक नभएिा 
वा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो पक्षसंगको संझौिा रि गनय सक्नछे र 
मनजको सट्टा अको व्यजक्त करारिा राजख काि िगाउन बािा पने छैन। 
११. दावी नपगु्निेः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोजजि काि गरेकै आिारिा पमछ कुनै पमन पदिा 
अस्थायी वा स्थायी मनयजुक्त हनुाका िामग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन। 
१२. प्रचमिि कानून िागू हनुिेः यस संझौिािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचमिि नेपाि कानून 
बिोजजि हनुेछ। 
गाउँपामिकाको िफय बाट :                     दोस्रो पक्ष (करार गने व्यजक्त):  
हस्िाक्षर :                                 हस्िाक्षर :  
नाि :                                     नाि : 
पद : प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि                 ठेगाना :  
कायायियको छापिः  
रोहबरिा बस्नकेो नाि, थरिः 
सािान्य प्रशासन शाखाबाट 

ववषयगि शाखा/उपशाखाबाट 
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अनसूुची ५ 
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
बयरवन, िोरङ 

प्रदेश नं. १ नेपाि 
 
प.सं.  
च.नं.           
          मिमििः 
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 

 
ववषयिः करार सम्बन्ििा। 

 
िपाईिाई मिमि २०  । ।  मनणययानसुार सूजचकरण गररए बिोजजि ............................ (पदको 
नाि वा काि) का िामग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौिा) बिोजजि मिमि २०  । । देजख २०  
। ।  सम्ि करारिा राजखएको हुँदा संिग्न काययशिय एवि ्उक्त पदिे उपिब्ि गराउनपुने कायय 
अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवयक र व्यवसावयक िूल्य िान्यिा अनरुुप गनुयहनु जानकारी 
गराइन्छ।  
साथै आफ्नो काि कियव्य पािना गदाय यस गाउँपामिकाको कियचारीिे पािना गनुयपने आचार संवहिा 
र आचरणको सिेि पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ।  

      (                          ) 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

बोिाथय िथा कायायथयिः 
श्री राजस्व िथा आमथयक प्रशासन शाखािः प्रिाजणि हाजजर/Time Sheet सवहिको प्रमिवेदनका 
आिारिा सम्झौिा बिोजजिको रकि िामसकरूपिा उपिब्ि गराउनहुनु।  
श्री सािान्य प्रशासन शाखािः हाजजरीको व्यवस्था हनु िथा हाजजर गराउने व्यवस्था मििाउन। 
श्री सम्बजन्िि शाखा/कायायिय, कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङिः हाजजर गराई कािकाजिा िगाउन 
हनु। 
श्री  नं. वडा कायायिय, कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

 
आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमििः २०७८।११।१३ 


