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चिचिला गाउँपाचलकामा करारमा कममिारी व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी कायमचवचध, २०७७ (पचिलो संिोधन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

चिचिला गाउँपाचलकामा करारमा कममिारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी 

कायमचवचध, २०७६ 

 
 

प्रस्तावानााः- मिमिलय गयउँपयमलकयले उपलब्ध गरयउन े सेवय प्रवयह र मवकयस 

मनियाणको कय्ालयई व््वमथि  र प्रभयवकयरी बनयउन ्स गयउँपयमलकयको लयमग नेपयल 

सरकयरले थवीकृ  गरेको किाियरी दरवमददको अमधनिय रमह  किाियरीको ररक्त पदिय 

करयर सम्झौ यकय आधयरिय सेवय करयरिय मलने कय ा्लयई व््वमथि  गनाकय लयमग 

मिमिलय गयँउ कय ा्पयमलकयले ्ो कय ा्मवमध थवीकृ  गरी जयरी गरेकोछ ।  

 

१. सचंिप्त नाम र प्रारम्भाः 

क. ्स कय ा्मवमधको नयि "मिमिलय गयउँपयमलकयिय करयरिय किाियरी 

व््वथियपन सम्बदधी कय ा्मवमध, २०७६" रहकेो छ ।  

ख. ्ो कय ा्मवमध कय ा्पयमलकयले मनणा् गरेको मिम बयट प्रयरम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषााः  मवष् वय प्रसंगले अको अिा नलयगेिय ्स 

कय ा्मवमधिय- 

क.  "अध््क्ष" भदनयले गयउँपयमलकयको अध््क्षको सम्झन ुपदाछ । 

ख.  "ऐन" भदनयले “थियनी् सरकयर सञ्ियलन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ 

।  

ग.  "कय ा्मवमध" भदनयले “मिमिलय गयउँपयमलकयिय करयरिय किाियरी 

व््वथियपन सम्बदधी कय ा्मवमध, २०७६” सम्झनु पदाछ ।  

घ.  "कय्याल्" भदनयले गयउँ कय ा्पयमलकयको कय्याल् सम्झन ुपदाछ । 



 

 

ङ. " किाियरी" भदनयले दफय ३(२) बिोमजि  सेवय उपलब्ध गरयउने गरी 

व््वथिय भएकय किाियरी सम्झन ुपदाछ । 

ि. "समिम " भदनयले दफय ५ बिोमजि गमि  अद वय या  िय समूिकरण 

समिम  सम्झन ुपदाछ । 

३. कायमचवचध लागू िुने िेत्र र सेवााः (१) थियनी् सरकयर सञ्ियलन ऐन, 

२०७४ को दफय ८३ को उपदफय (७)  िय थियनी्  हिय सेवय प्रवयह 

सम्बदधी व््वथियको दफय १५(४) बिोमजि  किाियरी करयरिय रयखने 

प्र्ोजनको लयमग ्ो कय ा्मवमध थवीकृ  गरी लयग ूगररएको छ ।  

(२) कय्याल्ले दहेय्को सेवयसँग सम्बमदध   किाियरी ् स कय ा्मवमध 

बिोमजि अवमध  ोकी करयरिय रयखन सक्नेछः  

(क) इमदजमन्ररङ्ग सेवयसँग सम्बमदध  

(ख) कृमष सेवयसँग सम्बमदध  

(ग) पश ुसेवयसँग सम्बमदध  

(घ) वन सेवयसँग सम्बमदध  

(ङ) थवयथ्् सेवयसँग सम्बमदध  

(छ) अद् कुनै सेवयसँग सम्बमदध  । 

 

 

 

 

 

 



 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थााः दफय ३ बिोमजिकय  किाियरी कय्याल्ले 

करयरिय रयखने प्र्ोजनको लयमग पररक्षय सञ्ियलन  िय छनौट सम्बदधी 

व््वथिय दहेय् बिोमजि हुनेछः  

(१)  किाियरीको अनसुमूि - १ बिोमजि थवीकृ  कय ा् मववरण 

बिोमजि पद वय सेवय क्षेत्र  िय सम्बमदध  सेवय सिहूको ्ोग्् य, पयररश्रमिक, 

सेवय श ा सिे   ोकी सम्बमदध  कय्याल्को सिूनयपयटी, वेभसयईट  िय अद् 

कुनै सयवाजमनक थिलिय अनसुिूी - २ बिोमजिको ढयँियिय कम् ीिय १५ 

(पदर) मदनको सिूनय प्रकयशन गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फयरयिको निनूय अनसुिूी - ३ बिोमजि हुनेछ । आवेदन 

दथ रु गयउँपयमलकय/बयट मनधयारण भए बिोमजि हुनेछ ।  

क.  मलमख  पररक्षय ८० अङ्कको हुनेछ । 

ख.  ्मद प्र्ोगयत्िक परीक्षय भएिय मन्ि (क) को ५० %  हुनेछ  र मलमख  

५० % हुनेछ । अद वय यािय २० अंक र ्सरी अद रवय यािय अकं प्रदयन 

गदया द्नु ि  ८ अंक र अमधक ि १४ अंकको सीियमभत्र रही प्रदयन  

गनुापनेछ ।  

 

५. छनौट तथा चसफाररस सचमचताः ियग पद संख्यकय आधयरिय 

कय ा्मवमधको दफय (४) को उपदफय (३) बिोमजि उच्ि ि अंक प्रयप्त गरेकय 

उम्िेदवयरलयई प्रयरमम्भक मलमख   र अद वया या सिे  मलई  मसफयररस गना 

दहेय्को अद रवय या  िय समूिकरण समिम  रहनेछः 

(क) प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ    -  सं्ोजक 

(ख)     शयखय प्रिखु      -  सदथ् 

(ग) गयउँपयमलकयको मवष्ग  शयखय प्रिुख  - सदथ् 

 



 

 

 

६. नचतजा प्रकािन गने : (१) दफय ४ बिोमजि सबैभददय बढी अंक प्रयप्त गने 

उम्िेदवयरहरु दफय ५ बिोमजिको समिम को मसफयररसको आधयरिय 

कय्याल्ले उम्िेदवयरहरुको रोल नम्बर, नयि िर, िेगयनय, कयि गना 

 ोमकएको शयखय आमद सिे  उल्लेख गरी ्ोग्् यक्रि अनसुयर  नम जय 

प्रकयशन गनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बिोमजि समूिकरण प्रकयशन गदया पद संख्य भददय 

दोव्बर संख्यिय वैकमल्पक उम्िेदवयरको सिूी सिे  प्रकयशन गनुापनेछ र 

मसफयररश भएकय उम्िेदवयरहरुको सिूी सिूनय पयटीिय सिे  टयँस गनुापनेछ ।  

 र आवेदन नै कि परेको अवथियिय कि उम्िेदवयर समुिकरण गना 

समकनेछ ।  

(३) उपदफय (१) बिोमजिकय ्ोग्् यक्रििय रहकेय उम्िेदवयरलयई 

मछटो सञ्ियर ियध््िबयट जयनकयरी गरयई सोको अमभलेख सिे  रयखनपुनेछ ।  

७. करार गनेाः (१) कय्याल्ले समूिकृ  गरेकय िुख् उम्िेदवयरलयई ७ (सय ) 

मदनको म््यद मदई करयर गना सिूनय मदनपुनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बिोमजिको अवधी मभत्र करयर सम्झौ य गना आउने 

समूिकृ  उम्िेदवयरसँग कय्याल्ले अनसुिूी - १ बिोमजिको कय ा्-मववरण 

समह  अनसुिूी - 4 बिोमजिको ढयँियिय करयर गनुापनेछ । उक्त अवमध मभत्र 

सम्पका  रयखन नआएिय क्रिशः वैकमल्पक उम्िेदवयरलयई सिूनय मदई करयर गना 

समकनेछ । 

(३) उपदफय (२) बिोमजि करयर गरे पश्चय  अनसुिूी - ५ बिोमजको 

पत्र कय्याल्ले किाियरीलयई मदनपुनेछ ।  

(४) उपदफय (२) बिोमजि कय्याल्ले कय ा्मववरण मददँय मवष्ग  

शयखय सिे   ोकी कयििय लगयउन ुपनेछ ।  



 

 

(५) ्स कय ा्मवमध बिोमजि करयर गदया सयियद्  आमिाक वषाको 

श्रयवण १ (एक) दमेख अको वषाको असयरसम्िकय लयमग ियत्र करयर गनुा पनेछ । 

 र उक्त पदले गनुापने कयि सियप्त भएिय वय प्याप्त नभएिय वय कय ा्प्रयरम्भ नै 

नभएको अवथियिय थियनी्  हले कयिको बोझ र अवधी हरेी करयरको अवधी 

घटयउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफय (५) बिोमजि एक आमिाक वषाको मनमम्  सेवय करयरिय 

मलएको व््मक्तलयई पनुः अको वषाको लयमग सेवय करयरिय मलन ुपरेिय पुनः 

पररक्षण, छनौट र शरुू करयर सरह ियमन सम्झौ य गररनेछ ।  

(७)  किाियरीले थवेच्छयले करयर मनरद र य गना नियहिेय कम् ीिय १ 

(एक) िमहनय अगयडी कय्याल्िय मलमख  रुपिय जयनकयरी गरयउन ु पनेछ । 

्सरी जयनकयरी नगरयई करयर अद  गरी कयि छोडेिय त््थ ो व््मक्तलयई पुनः 

करयरिय कयि गन ेअवसर मदईने छैन । 

(८) ्स दफय मवपरर को अवमध उल्लेख गरी वय करयरिय उल्लेख भए 

भददय बढी रकि भकु्तयनी मदएिय त््सरी अवमध उल्लेख गने वय रकि भकु्तयनी 

गने किाियरीको  लव भत्तयबयट कट्टय गरी असलू उपर गररनेछ र मवभयगी् 

कयरवयही सिे  गररनेछ ।  

८. कायम ितम, पाररश्रचमक र अवचध :  (१) ्स कय ा्मवमध बिोमजि सेवय 

करयर सम्झौ य गररएकय  किाियरीको ियमसक पयररश्रमिक सम्बमदध   ह वय 

पदको शरुु  लब थकेलिय नबढ्ने गरी करयर सम्झौ यिय उल्लेख भए 

बिोमजि हुनेछ । थियनी् भत्तय पयउने थियनिय नेपयल सरकयरको दररेट 

बिोमजि करयरिय उल्लेख भए अनुसयर थियनी् भत्तय उपलब्ध गरयउन 

समकनेछ ।  



 

 

(२)  कय्याल्ले कय ा्-मववरणिय उल्लेख भए बिोमजि प्रगम को 

थिलग  वय वथ गु  प्रम वेदनकय आधयरिय कय ा् सम्पयदन अनसुयर करयरिय 

उल्लेख गरी भ्रिण भत्तय वय मफल्ड भत्तय उपलब्ध गरयउन सक्नेछ ।  

   र करयर सम्झौ यिय उल्लेख नगररएको भ्रिण भत्तय, मफल्ड भत्तय वय 

अद् भत्तय उपलब्ध गरयउन समकने छैन ्। 

(३) कय्याल्ले करयरकय  किाियरीको पयररश्रमिक भकु्तयनी गदया मनजले 

िमहनयभरी गरेको कयिको मववरण (Time Sheet) समह को प्रम वेदन  ्यर 

गना लगयई सम्बमदध  मवष्ग  शयखयको मसफयररशको आधयरिय ियत्र भकु्तयनी 

गनुा पनेछ । 

(४) ्स कय ा्मवमध बिोमजि  किाियरीले करयरिय कयि गरेकै 

आधयरिय पमछ कुनै पमन पदिय अथिय्ी वय थिय्ी मन्कु्ती हुनयकय लयमग कुनै 

पमन दयबी गना पयउँने छैन । 

(५) उपदफय (१) बिोमजि करयर गदया कयि शरुु गने मिम  र अदत्् गने 

मिम  सिे  उल्लेख गनुापनेछ।  र त््थ ो करयरको अवधी एक पटकिय १ (एक) 

वषा भददय बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीाः (१) ्स कय ा्मवमध बिोमजि करयर गररएको पद वय 

दरबददीिय नेपयलको संमवधयन बिोमजि किाियरी सिय्ोजन भई खमटई 

आएिय त््थ ो व््मक्तको करयर थव ः अदत्् हुनेछ । 

(२) करयर सम्झौ य गररएको  किाियरीको कय ा् सद ोषजनक नभएको भमन 

कय ा्र  मवष्ग  शयखय वय कय्याल्ले मसफयररश गरेिय अध््क्ष वय प्रिुखले 

आवश््क छयनमवन गना लगयई सफयइको िौकय मदई कय्याल्ले जनुसुकै 

अवथियिय करयरबयट हटयउन समकनेछ ।  



 

 

१०. चवचवधाः ्स कय ा्मवमध कय्यादव्न क्रििय िप व््वथिय गनुा परेिय ्स 

कय ा्मवमध  िय प्रिमल  कयनूनसँग नबयमझने गरी गयउँपयमलकय/ले आवश््क 

मनणा् गना सक्नेछ ।  

  



 

 

अनसुिूी - १ 

(बुँदय ४.१सँग सम्बमदध  कय ा्मववरणको ढयँिय) 

....................नगर/गयउँ कय्ापयमलकको कय्याल् 

................... 

प्रदशे नं. ..... नेपयल 

 

कायम चववरणको नमुनााः 

 किाियरीको पद नयिः  कयि 

गनुापने थियनः 

 किाियरीको नयिः  

 

 

 

  

सपुररवेक्षकः 

 प्रम वेद

न पेश गनुापने अमधकयरीः  

कायम चववरणाः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 



 

 

७. 

 

  

  



 

 

अनसुिूी - २ 

(बुँदय ४.१सँग सम्बमदध  आवेदनको ढयँिय) 

मिमिलय गयउँपयमलकय गयउँ कय ा्पयमलकको कय्याल् 

सङ् खवुयसभय, प्रदशे नं. १, नेपयल 

 

करारमा सेवा चलने सम्बन्धी सूिना 

(सिुनय प्रकयमश  मिम  : २०७  /    /     ) 

 

.........गयउँपयमलकय/को लयगी ..............................(मवष्ग  शयखय) िय रहने गरी 

.............................................................(पद) को रुपिय दहेय्को संख्य र 

्ोग्् य भएको  किाियरी करयरिय रयखन ु पने भएकयले ्ोग्् य पगुेकय नेपयली 

नयगररकहरुले ्ो सिूनय प्रकयमश  भएको मिम ले १५ (पदर) मदन मभत्र मदनको २:०० 

बजेसम्ि रयजथव म रेको रमसद समह  दरखयथ  मदन हुन सम्वमदध  सवैको लयमग ्ो 

सिूनय प्रकयशन गररएको छ । ्सको फयरयि, दरखयथ  दथ रु, कय ा्–मववरण, 

पयररश्रमिक, सेवयकय श ाहरु समह को मवथ  ृ मववरण कय्याल्बयट वय वेवसयइट 

www.chichilamun.gov.np  बयट उपलब्ध हुनेछ ।  

पद नयि  संख्य 

  

  

२. िैचिक योग्यता र अनुभव (नमुना) : 

१. नेपयली नयगररक । 

२. द्नू ि ्ोग्् य (जथ ैः नेपयल सरकयरवयट ियद् य प्रयप्त मवश्वमवद्ययल्वयट Civil 

Engineering िय थनय क (B.E) र कुनै सम्बद्ध मवष्िय मवष्िय थनय कोत्तर 

गरेको । 



 

 

३. अनभुवको हकिय B.E उ ीणा गरी सम्बद्ध कय्ािय कम् ीिय ...... वषाको कय्ा अनभुव 

भएको  ।  

४. .... वषा उिरे परुय भई .... वषा ननयघेको हुनपुने । 

५. नेपयल इमदजमन्ररङ्ग कयउमदसलिय द या भएको (प्रियणपत्र) । 

६. अद् प्रिमल  कयननुद्वयरय अ्ोग्् नभएको । 

३. दरखास्तमा सलंग्न गनुमपनेाः उम्िेदवयरको व््मक्तग  मववरण, शैमक्षक ्ोग्् यको 

प्रियमण  प्रम मलमप, नेपयली नयगररक यको प्रियणपत्रको प्रियमण  प्रम मलमप, 

अनभुवको प्रियमण  प्रम मलमप  िय प्रिमल  नेपयल कयननू बिोमजि मवमभदन 

कयउमदसल वय पररषद ्वय अद्िय द या भएको प्रियमण  प्रम मलमप संलग्न हुनुपनेछ 

। पेश गररने सबै प्रम मलमपको पछयडी उम्िेदवयर थव्ंले हथ यक्षर गरी प्रियमण  गने 

।  

 

अनसुिूी - ३ 

(बुँदय ४.२ सँग सम्बमदध  दरखयथ  फयरयिको ढयँिय) 

 

 

 

 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ कायमपाचलकाको कायामलय 

दरखास्त फारम 
(चवचभन्न पदिरुको परीिाको लाचग) 

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी चववरण 

मवज्ञयपन नं. पदः 

हयलसयलै मखिेको पयसपोटा 

सयइजको परैु िखूयकृम  

देमखने फोटो टयँसी फोटोिय 

सिे  पने गरी उम्िदेवयरले 

दथ ख  गने 

कार्ाालर् प्रर्ोजनको 

लागि 

रगिद/भौचर नं. 
विज्ञापन नं. 
दरखास्त रुज ु
िनेको दस्तखतः 
गिगतः 



 

 

(ख) उम्मेदवारको वैयचिक चववरण 

उम्िेदवयरको 

नयि, िर 

(दवेनयगरीिय): (In English): 

नयगररक य नं.: जयरी गने मजल्लयः जयरी मिम ः 

थिय्ी िेगयनय 

(अ) मजल्लयः (आ) थियनी्  हः (इ) वडय: 

(ई) 

टोलः 

(उ) फोन नं.: (ऊ) ईिेलः 

पत्रयियर िेगयनय (अ) मजल्लयः (आ) थियनी्  हः (इ) वडयः 

 (ई) 

टोलः 

(उ) फोन नं.: (ऊ) ईिेलः 

बयबकुो नयि, िरः  आियको नयि, िरः  

बयजेको नयि, िरः  पम /पत्नीको नयि, 

िरः 

 

जदि मिम  (मव.स.िय): (ई.स.िय): हयलको उिेरः 

जय ः जदि थियनः रक्त सिहूः 

मलङ्गः धिाः सिहूः* 

वैवयमहक मथिम ः रोजगयरीको अवथियः िय भृयषयः 

शयररररक अशक्त य (छ/छैन)(खलुयउनुहोस)्: आिय/बयबकुो िखू् 

पेशयः 

आवश््क द्ून ि ्ोग्् य भददय ियमिल्लो शैमक्षक ्ोग्् य (भएिय उल्लेख गने): 

 (ग) िैचिक योग्यता/ताचलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लाचग िाचिने आवश्यक न्यूनतम 

िैचिक योग्यता/ताचलम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्

्क 

द ् नू ि 

्ोग्् य 

मवश् वमवद्ययल्/बोडा/

 यमलि मदने संथिय 

शैमक्षक 

उपयमध/ य

मलि 

संकय

् 

श्रेणी/प्रम 

श  

िलू 

मवष्/ऐि्

मछक 

मवष् 



 

 

शैमक्षक 

्ोग्् य  

     

 यमलि      

 िैले ्स दरखयथ िय खलुयएकय सम्पणूा मववरणहरु सत्् छन ्। दरखयथ  बझुयएको पदको मवज्ञयपनको 

लयमग अ्ोग्् िहररने गरी कुनै सजय् पयएको छैन । कुनै कुरय ढयँटी वय लुकयएको िहररएिय प्रिमल  

कयननू बिोमजि सहनेछु/बझुयउनेछु । उम्िेदवयरले पयलनय गने भनी प्रिमल  कयननू  िय ्स दरखयथ  

फयरयिकय पषृ्ठिय उमल्लमख  सबै श ा  िय  मन्िहरु पयलनय गना िञ्जुर गदाछु । 

 

*उम्िेदवयरले आफू ब्रयम्हण, के्षत्री, खस आ ा्, आमदवयसी जनजय ी, िधेसी, दमल  अल्पसङ्ख्क 

िध््े कुन सिहूिय पने हो सो उल्लेख गनुापदाछ ।   

उम्िेदवयरको 

ल््यप्िे समहछयप 

 उम्िेदवयरले ियमि उल्लेख गरेकय मववरणहरु 

िीक छ भमन प्रियमण  गने मवभयगी् 

प्रिखु/कय्याल् प्रिखुको 

दथ ख ः 

नयि, िरः 

पद/दजयाः 

मिम ः                                                                                          

कय्याल्को छयप 

दय्यँ बय्यँ  

 

.............................. 

उम्िेदवयरको दथ ख  

मिम ः 

  



 

 

उम्मेदवारले पालन गनुमपने चनयमिरु 

१. परीक्षय मदन आउँदय अमनवय्ा रुपिय प्रवेि पत्र 

ल््यउनुपनेछ । प्रवेश पत्र मवनय परीक्षयिय बथन पयइने छैन। 

२. परीक्षय हलिय मोबाइल फोन ल््यउन पयईने छैन । 

३. मलमख  परीक्षयको नम जय प्रकयशन भएपमछ प्र्ोगयत्िक 
परीक्षय  िय अद वया या हुने मदनिय पमन प्रवेि पत्र ल््यउनु 

अचनवायम छ । 

४. परीक्षय सरुु हुनुभददय ३० मिनेट अगयडी घण्टीद्वयरय सिूनय 
गरेपमछ परीिा िलमा प्रवेि गना मदइने छ । वथ ुग  

परीक्षय सरुु भएको १५ मिनेट पमछ र मवष्ग  परीक्षय सरुु 

भएको ३० मिनेट पमछ आउने र वथ ुग   िय मवष्ग  

दबु ैपरीक्षय सगँै हुनेिय २० मिनेट पमछ आउने उम्िेदवयरले 

परीक्षयिय बथन पयउने छैन । 

५. परीक्षय हलिय प्रवेश गना पयउने सि्यवमध (बुदयँ नं. ४ िय 
उल्लेख गररएको) मब ेको १० मिनेट पछयमड ियत्र 

उम्िदेवयरलयई परीिा िल बाचिर जाने अनुमचत मदइनेछ 

। 

६. परीक्षय हलिय प्रवेश गरेपमछ मक यब, कयपी, कयगज, मिट 
आदी आफूसयि रयखनु हुँदनै । उम्िेदवयरले आपसिय 

कुराकानी र सङकेत सि े गनुा हुदँनै । 

७. परीक्षय हलिय उम्िदेवयरले परीिाको मयामदा मवपरर   

कुनै कयि गरेिय केदरयध््क्षले परीक्षय हलबयट मनष्कयसन 

गरी  ुरुद  कयनून बिोमजिको कयरवयही गनेछ । र त््सरी 

मनष्कयसन गररएको उम्िेदवयरको सो मवज्ञयपनको परीक्षय 

थव ः रद्द भएको ियमननेछ ।  

८. चवरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षय हलिय प्रवेश गरी 

परीक्षय मदने क्रििय मनजलयई केही भएिय कय्याल् 

जवयफदहेी हुने छैन । 

९. उम्िदेवयरले परीक्षय मदएको मदनिय िाचजर अमनवय्ा रुपले 

गनुा पनेछ । 

१०. ्स कय्याल्ले सिूनयद्वयरय मनधयारण गरेको 

कय्ाक्रि अनुसयर परीिा सञ् िालन हुनेछ। 

११. उम्िदेवयरले वथ ुग  परीक्षयिय आफूलयई प्रयप्त 

प्रश्नपत्र ‘चक’ उत्तरपुमथ कयिय अमनवय्ा रुपले लेखनुपनेछ 

। नलेखिेय उत्तरपुमथ कय थव ः रद्द हुनेछ । 

चिचिला 

गाउँपाचलका 

गाउँ 

कायमपाचलकाको 

कायामलय  

चिचिला, 

संखुवासभा  

प्रवेि पत्र 

हयलसयलै मखिेको पयसपोटा सयईजको 

पुरै िखुयकृम  दमेखने फोटो टयसी 

फोटोिय सि े पने गरी उम्िेदवयरले 

दथ ख  गने 

परीक्षयिीले भनेः- 

(क) मवज्ञयपन नं. खलुय/सियवेशी सिहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) द्ून ि शमैक्षक ्ोग्् यको िलू मवष्ः 

(घ) उम्िदेवयरको 
नयि, िरः- 

दथ ख ः 

कय्याल्को किाियरीले भनेः- 

्स कय्याल्बयट मलइने उक्त पदको परीक्षयिय  पयईलयई मनम्न 

केदरबयट समम्िमल  हुन अनुिम  मदईएको छ । मवज्ञयपनिय 

 ोकोएको श ा नपुगेको िहर भएिय जनुसुकै अवथियिय पमन ्ो 

अनुिम  रद्द हुनेछ । 

परीक्षय केदरः-                            रोल नम्बरः- 

                                                                                                                      

                                                                         

............................... 

 (अमधकृ को दथ ख ) 

रष्टव््ः- कृप्य उम्िदेवयरले पयलनय गनुापने मन्िहरु हनेुाहोलय । 



 

 

१२. ल््यक  (आई.क््ू) परीक्षयिय क्याल्कुलेटर 

प्र्ोग गने पयइनेछैन । 

१३. कुनै उम्िदेवयरले प्रश् नपत्रिय रहेको स्पष्टताको 

सम्बदधिय सोध्नु पदया पमन परीक्षयिय समम्िमल  अद् 

उम्िदेवयरहरुलयई बयधय नपने गरी मनरीक्षकलयई सोध्नु 

पनेछ । 
 

 

 

उम्मेदवारले पालन गनुमपने चनयमिरु 

१४. परीक्षय मदन आउँदय अमनवय्ा रुपिय प्रवेि पत्र 

ल््यउनुपनेछ । प्रवेश पत्र मवनय परीक्षयिय बथन पयइने छैन । 

१५. परीक्षय हलिय मोबाइल फोन ल््यउन पयईने 

छैन । 

१६. मलमख  परीक्षयको नम जय प्रकयशन भएपमछ 

प्र्ोगयत्िक परीक्षय  िय अद वया या हुन ेमदनिय पमन प्रवेि 

पत्र ल््यउनु अचनवायम छ । 

१७. परीक्षय सरुु हुनुभददय ३० मिनेट अगयडी 

घण्टीद्वयरय सिूनय गरेपमछ परीिा िलमा प्रवेि गना मदइने 

छ । वथ ुग  परीक्षय सरुु भएको १५ मिनेट पमछ र मवष्ग  

परीक्षय सरुु भएको ३० मिनेट पमछ आउने र वथ ुग   िय 

मवष्ग  दबु ै परीक्षय सगँै हुनेिय २० मिनेट पमछ आउने 

उम्िदेवयरले परीक्षयिय बथन पयउने छैन । 

१८. परीक्षय हलिय प्रवेश गना पयउने सि्यवमध 

(बदुयँ नं. ४ िय उल्लेख गररएको) मब ेको १० मिनेट 

पछयमड ियत्र उम्िेदवयरलयई परीिा िल बाचिर जाने 

अनुमचत मदइनेछ । 

१९. परीक्षय हलिय प्रवेश गरेपमछ मक यब, कयपी, 

कयगज, मिट आदी आफूसयि रयखनु हुदँनै । उम्िदेवयरले 

आपसिय कुराकानी र सङकेत सि े गनुा हुदँनै । 

२०. परीक्षय हलिय उम्िदेवयरले परीिाको मयामदा 

मवपरर   कुनै कयि गरेिय केदरयध््क्षले परीक्षय हलबयट 

मनष्कयसन गरी  ुरुद  कयनून बिोमजिको कयरवयही गनेछ । 

र त््सरी मनष्कयसन गररएको उम्िेदवयरको सो मवज्ञयपनको 

परीक्षय थव ः रद्द भएको ियमननेछ ।  

चिचिला 

गाउँपाचलका 

गाउँ 

कायमपाचलकाको 

कायामलय  

चिचिला, 

संखुवासभा  

प्रवेि पत्र 

हयलसयलै मखिेको पयसपोटा सयईजको पुरै 

िखुयकृम  दमेखने फोटो टयसी फोटोिय 

सि े पने गरी उम्िेदवयरले दथ ख  गने 

परीक्षयिीले भनेः- 

(क) मवज्ञयपन नं. खलुय/सियवेशी सिहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) द्ून ि शमैक्षक ्ोग्् यको िलू मवष्ः 

(घ) उम्िदेवयरको 
नयि, िरः- 

दथ ख ः 

कय्याल्को किाियरीले भनेः- 

्स कय्याल्बयट मलइने उक्त पदको परीक्षयिय  पयईलयई मनम्न 

केदरबयट समम्िमल  हुन अनुिम  मदईएको छ । मवज्ञयपनिय  ोकोएको 

श ा नपुगेको िहर भएिय जनुसुकै अवथियिय पमन ् ो अनुिम  रद्द हुनेछ 

। 

परीक्षय केदरः-                            रोल नम्बरः- 

                                                                                                                      

                                                                         

............................... 



 

 

२१. चवरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षय हलिय 

प्रवेश गरी परीक्षय मदने क्रििय मनजलयई केही भएिय 

कय्याल् जवयफदहेी हुने छैन । 

२२. उम्िदेवयरले परीक्षय मदएको मदनिय िाचजर 

अमनवय्ा रुपले गनुा पनेछ । 

२३. ्स कय्याल्ले सिूनयद्वयरय मनधयारण गरेको 

कय्ाक्रि अनुसयर परीिा सञ् िालन हुनेछ। 

२४. उम्िदेवयरले वथ ुग  परीक्षयिय आफूलयई प्रयप्त 

प्रश्नपत्र ‘चक’ उत्तरपुमथ कयिय अमनवय्ा रुपले लेखनुपनेछ 

। नलेखिेय उत्तरपुमथ कय थव ः रद्द हुनेछ । 

२५. ल््यक  (आई.क््ू) परीक्षयिय क्याल्कुलेटर 

प्र्ोग गने पयइनेछैन । 

२६. कुनै उम्िेदवयरले प्रश् नपत्रिय रहेको स्पष्टताको 

सम्बदधिय सोध्नु पदया पमन परीक्षयिय समम्िमल  अद् 

उम्िदेवयरहरुलयई बयधय नपने गरी मनरीक्षकलयई सोध्नु 

पनेछ । 

 (अमधकृ को दथ ख ) 

रष्टव््ः- कृप्य उम्िदेवयरले पयलनय गनुापने मन्िहरु हनेुाहोलय । 

 

 

अनुसिूी – ४ 

(बुँदय ७.१ सँग सम्बमदध  करयर सम्झौ यको ढयँिय) 

करार सम्झौता 

 

.........गयउँ कय ा्पयमलकयको कय्याल्, (्सपमछ पमहलो पक्ष भमनएको) र 

....................मजल्लय, .................../गयउँपयमलकय, वडय नं. ..... बथने श्री 

............................................................ (्सपमछ दोश्रो पक्ष भमनएको) कय बीि 

.....गयउँपयमलकय/को .................................................(इमदजमन्र) को कयिकयज 

गना गरयउन मिम  २०७   /......./...... को मनणा् अनसुयर दहेय्कय कय ा्/श ाको 



 

 

अमधनिय रमह दोश्रो पक्षले पमहलो पक्षलयई सेवय उपलब्ध गरयउन िदजरु भएकयले ्ो 

करयरको संझौ य गरी एक/एक प्रम  आपसिय बमुझ मल्ौं मद्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षले आफुलयई  ोमकएको संलग्न कय ा् 

मववरण अनसुयरको कय ा् पमहलो पक्षले  ोकेको सि् र थियनिय उपमथि  भई 

गनुा पनेछ र आवश््क यनसुयर िप कयि गनुा पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान 

:...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रचमक : प्रत््ेक िमहनय व््म   

भएपमछ, पमहलो पक्षले दोश्रो पक्षलयई ियमसक रुपिय रु. 

...................(अक्षरेपी रु. 

..................................................................पयररश्रमिक उपलब्ध 

गरयउनेछ ।  

४. आिरणको पालनााः दोश्रो पक्षले ...गयउँपयमलकय/को प्रिमल  कयनूनिय 

ब््वथिय भएकय आिरण  िय अनुशयसन सम्बदधी व््वथियहरु पयलनय गनुा 

पनेछ ।  

५. चवदााः दोस्रो पक्षलयई सयबाजमनक मबदय बयहके अद् कुनै पमन मकमसिको मबदय 

उपलब्ध हुने छैन । सयिै कय्याल्को लयमग आवश््क परेको खण्डिय मबदयको 

मदनिय पमन सेवय उपलब्ध गरयउनु पनेछ । ्सरी सयवाजमनक मबदयको मदनिय 

कय्याल्िय कयि लगयए बयप  ियमसक करयर रकिको दयियसयहीले रकि दोश्रो 

पक्षलयई मदईनेछ ।  

६. कायामलय सम्पचिको सरुिााः दोस्रो पक्षले कय्याल्को िल अिल 

सम्पमत्तको नोक्सयनी वय महनयमिनय गरेिय सो को क्षम पमू ा वय हयनी नोक्सयनीको 

मबगो दोश्रो पक्षले पमहलो पक्षलयई मदन ुपनेछ । 

७. गोप्यतााः दोस्रो पक्षले कय्याल्को कयगजपत्र, मजदसी सयियन एवं गोप्् कुरय 

वय कयगजय  कुनै अनमधकृ  व््मक्त वय दशेलयई उपलब्ध गरयएको प्रियमण  

भएिय दोस्रो पक्षलयई करयरबयट हटयई सोबयट भएको हयनी नोक्सयनीको मत पमू ा 

दोश्रो पक्षबयट भरयईनेछ र कयलो सिूीिय सिे  रयमखनेछ ।   



 

 

८. करार अवचधाः ्ो करयर २०७...  ।........।..........दमेख लयग ु भई 

२०७.....असयर िसयद सम्िको लयमग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनाः पमहलो पक्षले दोस्रो पक्षको कय ा् सम्पयदन 

िलू््यंकन गने र सो िलू््यंकन गदया सयलवसयली मनरद र य मदन उप्ुक्त 

दमेखएिय कय ा्मवमधको दफय ९ बिोमजि करयर मनमश्च  अवमधको लयमग िप हुन 

सक्नेछ । 

१०. पाररश्रचमक कट्टी र करार सेवाको ितमको अन््याः दोश्रो पक्षले पमहलो 

पक्षलयई लगय यर ७ (सय ) मदन भददय बढी उक्त सेवय उपलब्ध नगरयएिय, 

सद ोषजनक सेवय मदन नसकेिय अनपुमथि  रहकेो अवमधको पयररश्रमिक 

दयियसयमहले कट्टय गररनेछ र सो भददय बढी सेवय नगरेिय थव ः ्ो संझौ य 

पमहलो पक्षले रद्ध गरी अको ब््वथिय गना वयधय पने छैन । दोश्रो पक्षले शयरररीक 

रुपिय अथवथि भई वय अद् कुनै कयरणले सेवय मदन असििा भएिय वय कयि 

सद ोषजनक नभएिय वय आिरण सम्बदधी कुरयहरु बरयबर उल्लघंन गरेिय दोश्रो 

पक्षसंगको संझौ य रद्ध गना सक्नेछ र मनजको सट्टय अको व््मक्त करयरिय रयमख 

कयि लगयउन बयधय पने छैन ।  

११. दावी नपुग्नेाः दोश्रो पक्षले ्स करयर बिोमजि कयि गरेकै आधयरिय पमछ कुनै 

पमन पदिय अथिय्ी वय थिय्ी मन्मुक्त हुनयकय लयमग दयबी गना पयँउने छैन/गने 

छैन । 

१२. प्रिचलत कानून लागू िुनेाः ्स संझौ यिय उल्लेख नभएको कुरय प्रिमल  

नेपयल कयनून बिोमजि हुनेछ ।  

 

गाउँपाचलका/को तफम बाट 

:

 

 

 दोस्रो पि (करार गने व्यचि):  



 

 

हथ यक्षर 

:

 

हथ यक्षर 

:

  

नयि :   

 

नयि : 

पद : 

 

िेगयनय :  

कय्याल्को छयपः  

  

  



 

 

अनसुिूी - ५ 

(बुँदय ७.२ सँग सम्बमदध  करयर सिूनय पत्रको ढयँिय) 

मिमिलय गयउँपयमलकय 

गयउँ कय्ापयमलकको कय्याल् 

सङ् खवुयसभय, प्रदशे नं. १, नेपयल 

 

ि.नं.       

  मिम ः    

प.सं.  

 

श्री ........................................, 

िेगयनय ......................... 

 

मवष्ः करार सम्बन्धमा । 

 पयईलयई मिम  २०७...।....।... मनणा्यनसुयर समूिकरण गररए बिोमजि 

............................ (पदको नयि वय कयि) कय लयमग ् सैसयि संलग्न करयर (सम्झौ य) 

बिोमजि मिम  २०७....।....।...  दमेख २०७....।.....।.... सम्ि करयरिय रयमखएको हुदँय 

संलग्न कय ा्श ा अनरुुप आफनो कयि इियददयरीपवूाक र व््वसयम्क िलू्् ियद् य 

अनरुुप गनुाहुन जयनकयरी गरयइदछ ।  

 सयिै आफ्नो कयि क ाव्् पयलनय गदया ्स गयउँपयमलकय/को किाियरीले 

पयलनय गनुापने आियर संमह य र आिरणको सिे  पररपयलनय हुन जयनकयरी गरयइदछ । 

..................... 



 

 

प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  

बोधाथमाः 

श्री आमिाक प्रशयसन शयखयः प्रियमण  हयमजर/Time Sheet समह को प्रम वेदनकय 

आधयरिय सम्झौ य बिोमजिको रकि ियमसक रूपिय उपलब्ध गरयउनहुुन ।  

श्री प्रशयसन शयखयः हयमजरीको व््वथिय हुन ।  

श्री वडय कय्याल्, ....................................  

गयउँ कय्ापयमलकयको कय्याल् । 


