
 

 

 

 

 

 

 

 

 

गैंडाकोट नगरपालिका 

 

स्थानीय राजपत्र 

गैंडाकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकालित 

खण्ड : १ संख्या : ४  लिलत : २०७५/०९/०४ 

 

भाग-२ 

नेपािको संलिधान बिोलिि गैंडाकोट नगर काययपालिकािे बनाएको ति उल्िेख भए बिोलििको 

काययलिलध सियसाधारणको िानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 



गैंडाकोट नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  

कायमलिलि, २०७५  

प्रथम सशंोिन लमल िः- २०७७/०८/१० 

गैंडाकोट नगरपालिकािे उपिब्ध गराउन ेसेिा प्रिाह र लिकास लनिायणको काययिाई व्यिलथित र प्रभािकारी बनाउन यस नगरपालिकाको 

िालग नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको कियचारी दरिलददको अलधनिा रलह प्रालिलधक कियचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौताका आधारिा 

सेिा करारिा लिन ेकाययिाई व्यिलथित गनयका िालग गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रिासकीय काययलिलध (लनयलित गन)े ऐन, २०७४ को 

दफा ४ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी गैंडाकोट नगर काययपालिकािे लिलत २०७५/०९ /०४ िा यो काययलिलध िनाई िाग ुगरेकोछ ।  

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः 

क. यस काययलिलधको नाि " गैंडाकोट नगरपालिकािा करारिा प्रालिलधक कियचारी व्यिथिापन सम्बदधी काययलिलध, २०७५" 

रहकेो छ ।  

ख. यो काययलिलध गैंडाकोट नगर काययपालिकािे लनणयय गरेको लिलतबाट प्रारम्भ हुनछे ।  

२. पररभाषािः  लिषय िा प्रसंगिे अको अिय निागेिा यस काययलिलधिा- 

क.  " प्रिखु" भदनािे गैंडाकोट नगर  काययपालिकाको प्रिखु सम्झन ुपदयछ । 

ख.  "ऐन" भदनािे “थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

ग.  "काययलिलध" भदनािे "गैंडाकोट नगरपालिकािा करारिा प्रालिलधक कियचारी व्यिथिापन सम्बदधी काययलिलध, २०७५” 

सम्झन ुपदयछ ।  

घ.  "कायायिय" भदनािे गैंडाकोट नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 

ङ. "प्रालिलधक कियचारी" भदनािे दफा ३(२) बिोलिि प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराउन ेगरी व्यिथिा भएका कियचारी सम्झन ु

पदयछ । 

च. "सलिलत" भदनािे दफा ५ बिोलिि गलित अदतिाताय तिा सलूचकरण सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

३. कायमलिलि िागू हुने िेत्र र सेिािः (१) थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तिा थिानीय 

तहिा सेिा प्रिाह सम्बदधी व्यिथिाको दफा १४(४) बिोलिि प्रालिलधक कियचारी करारिा राख्ने प्रयोिनको िालग यो काययलिलध 

थिीकृत गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कायायियिे दहेायको सेिासँग सम्बलदधत प्रालिलधक कियचारी यस काययलिलध बिोलिि अिलध तोकी करारिा राख्न 

सक्नेछः  

(क) इलदिलनयररङ्ग सेिासँग सम्बलदधत 

(ख) कृलष सेिासँग सम्बलदधत 

(ग) पि ुसेिासँग सम्बलदधत 

(घ) िन सेिासँग सम्बलदधत 

(ङ) थिाथ्य सेिासँग सम्बलदधत 

(छ) अदय कुनै प्रालिलधक सेिासँग सम्बलदधत । 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थािः दफा ३ बिोलििका प्रालिलधक कियचारी कायायियिे करारिा राख्न ेप्रयोिनको िालग छनौट सम्बदधी 

व्यिथिा दहेाय बिोलिि हुनेछः  

(१) प्रालिलधक कियचारीको अनसुलूच - १ बिोलिि थिीकृत कायय लििरण बिोलिि पद िा सेिा क्षेत्र तिा सम्बलदधत सेिा 

सिहूको योग्यता, पाररश्रलिक, सेिा ितय सिेत तोकी नगर काययपालिकाको कायायियको सचूनापाटी, िेभसाईट तिा अदय 

कुनै साियिलनक थिििा अनसुचूी - २ बिोलििको ढाँचािा कम्तीिा १५ (पदर) लदनको सचूना प्रकािन गनुयपनेछ । 



(२) आिेदन फारािको निनूा अनसुचूी - ३ र प्रिेिपत्रको निनुा अनसुचूी ३.१ बिोलिि हुनेछ । आिेदन दथतुर नगरपालिकाबाट 

लनधायरण भए बिोलिि हुनेछ । 

(३) पररक्षा सम्बदधी व्यिथिा दहेाय ििोलिि हुनछे ।  

३.१. लिलखत पररक्षा लिन सलकनेः-  पद र पदिे गने कायय प्रकृलतको आधारिा लिलखत पररक्षा सिते लिई उम्िेदिार छनौट 

गनय सलकने छ । लिलखत पररक्षा संचािन गदाय, िोक सेिा आयोगिे तोकेको संम्बदधीत पदको पाि्यक्रिको आधारिा 

प्रश् न पत्र तयार गरीनेछ । 

क. लिलखत पररक्षा बथतगुत प्रश्न िाफय त अलधकृत थतरको भएिा १०० अंक तिा सहायक थतरको भएिा ५० अंकको 

हुनेछ ।  

ख. लिलखत पररक्षा िाफय त उत्कृष्ट नलतिा प्राप्त गरेका दयनुति (४०%) अंक भददा िालि अंक प्राप्त गरेका उम्िदेिारहरु 

लबज्ञापन भएको पद संख्याको दोब्बर संख्यािा नािाििी प्रकािन गनुय पनेछ ।  

ग. लिलखत पररक्षाको िालग लबषय लिज्ञबाट ३ सेट प्रारलम्भक प्रश्र पत्र तयार गनय िगाई प्रश्न बैंक सिेतबाट िोडेरेसन गरर 

अलदति प्रश्न पत्र तयार गररनेछ ।  

घ. प्रश्नपत्र तयार गन ेर िोडेरेसन गने व्यलक्त फरक फरक हुनेछन । प्रश्नपत्र लनिायण कायय अलत गोप्य रुपिा गनुय पनछे ।  

ङ. प्रश्नपत्र तयार गरी पररक्षा हििा नपगु ेसम्ि सम्बलदधत प्रश्न लनिायणकताय र सलिलतका पदालधकारीहरुिाई संचार सम्पकय  

लबलहन गराइने  छ । 

च. प्रारलम्भक प्रश्नपत्र तयार गदाय बथतुगत बहुबैकलल्पक प्रश्न सलहत गरर त्यसको उत्तर कुलदिका सिते संिग्न गनुय पनेछ ।  

छ. लिलखत पररक्षाको उत्तर पलुथतका छनौट सलिलतका पदालधकारीहरु द्धारा संयकु्त रुपिा पररक्षण हुनछे ।   

ि. लिलखत पररक्षाको नलतिा प्रकािन भएको ३ लदन लभत्र अदतिायताय लिईनेछ । अदतिायताय सलकए िगतै अलदति नलतिा 

प्रकािन गररनछे ।  

३.२. लिलखत पररक्षाबाट सफि भएका ३.१. (ख) बिोलििका उम्िेदिारहरुिाई लनम्ननसुार सचूीकरण गररनछे ।  

क. शैलिक योग्य ा िाप  - १० (दश) अंक 

लिलिष्ट श्रेणी िापत १०, प्रिि श्रणेी िापत ९, लद्धतीय श्रेणी िापत ८, ततृीय श्रेणी िापत ५, लत्रभिुन लिश्वलिद्याियको 

अंक गणनाका आधारिा । 

ख. कायम अनुभि िाप  - ५ (पााँच) अंक 

 प्रलत िषय १ अंकको दरिे, प्रिालणत अनभुिको प्रिाणपत्र संिग्न भएको हुनपुनेछ । 

ग. भौगोलिक िेत्रको देहाय बमोलजम - १० (दश) अंक  

१. गैंडाकोट नगरपालिकाको बालसददा भएिा - १० (दि) अंक 

२. गैंडाकोट नगरपालिका िाहके नििपरासी (िदयघाट-सथुतापिूय) लिल्िाको अदय थिानीय तहको बालसददा भएिा - 

५ (पाँच) अंक  

घ. अन् िा ाममा अलिक म २० (लिस) अंक  

यस अनसुार अकं प्रदान गदाय दयनुति ८ (आि) र अलधकति १४ (चौध) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुयपनछे । ८ अंक भददा 

कि र १४ अंक भददा िढी प्रदान गदाय उलचत कारण खिुाउन ुपनेछ ।  

ङ. दलि   था लबपन्न लसमान् कृ  िगम- ५ (पााँच) अंक  

नेपाि सरकारबाट सलुचकृत दलित, अपाङ्ग, लपछडा िगय, िलुथिि, िोपउदिखू, अलत लसिादतकृत, लसिादतकृत सिहुिा 

रहकेा िातिातीहरु र गैडाकोट नगरपालिकाको िडा नं. ३ र सालिक रतनपरु गा. लि. स. को िालसददािाई ५ अंक प्रदान 

गररनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोलिि आिेदन िाग गदाय प्रालिलधक कायय (इलदिलनयररंग, थिाथ्य तिा पि ु लचलकत्सा िगायतका 

अदय क्षेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्यलक्तिे िात्र आिेदन लदन सक्नेछन ्। 

 



५. पररिा सलमल िः िाग पद संख्याका आधारिा काययलिलधको दफा (४) को उपदफा (३) बिोलिि उच्चति अंक प्राप्त गरेका 

उम्िेदिारिाई प्रारलम्भक छनौट गनय र अदतिायताय सिेत लिई सलूचकरणको लसफाररस गनय दहेायको पररक्षा सलिलत रहनछेः 

(क) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत      -  संयोिक 

(ख) प्रिखुिे तोकेको लिषय लिज्ञको रुपिा  

सरकारी सेिाको अलधकृत थतरको कियचारी     -  सदथय 

(ग) नगरपालिकाको लिषयगत िाखा प्रिखु    - सदथय 

सलिलतिे आिश्यक िानिेा लिज्ञ सेिाको िालग कुनै कियचारी िा लििेषज्ञ आिदत्रण गनय सक्नछे । सलिलतिे उत्कृष्ट उम्िदेिार 

लसफाररस गनय पररक्षा प्रणािीिाई थिच्छ, ियायदीत गराउन उपयकु्त लिधी अपनाउन सक्नछे ।  

६. पररिाको नल जा प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोलिि सबैभददा बढी अंक प्राप्त गन ेउम्िदेिारहरु िध्येबाट दफा ५ बिोलििको 

सलिलतको लसफाररसको आधारिा कायायियिे उम्िेदिारहरुको रोि नम्बर, नाि िर, िेगाना आलद सिते उल्िेख गरी योग्यताक्रि 

अनसुार अलदति नलतिा प्रकािन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलििका योग्यताक्रििा रहकेा उम्िदेिारिाई लछटो सञ्चार िाध्यिबाट िानकारी गराई सोको 

अलभिेख सिते राख्नपुनछे ।  

७. करार गनेिः (१) पररक्षािा सफि िखु्य उम्िेदिारिाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई करार गनय सचूना लदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलििको अिधी लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सलूचकृत उम्िेदिारसँग कायायियिे अनसुचूी - १ 

बिोलििको कायय-लििरण सलहत अनसुचूी - ४ बिोलििको ढाँचािा करार गनुयपनछे । उक्त अिलध लभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा 

क्रििः िैकलल्पक उम्िेदिारिाई सचूना लदई करार गनय सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलिि करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बिोलिको पत्र कायायियिे प्रालिलधक कियचारीिाई लदनपुनछे ।  

(४) उपदफा (२) बिोलिि कायायियिे काययलििरण लददँा लिषयगत िाखा सिेत तोकी काििा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस काययलिलध बिोलिि करार गदाय सािादयत आलियक िषयको श्रािण १ (एक) दलेख अको िषयको असारसम्िका 

िालग िात्र करार गनुय पनछे । तर उक्त पदिे गनुयपन ेकाि सिाप्त भएिा िा पयायप्त नभएिा िा काययप्रारम्भ न ैनभएको अिथिािा 

थिानीय तहि ेकािको बोझ र अिधी हरेी करारको अिधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोलिि एक आलियक िषयको लनलम्त सेिा करारिा लिएको व्यलक्तिाई पनुः अको िषयको िालग सेिा 

करारिा लिन ुपरेिा पनुः पररक्षण, छनौट र िरुू करार सरह िालन सम्झौता गररनछे ।  

(७) प्रालिलधक कियचारीिे थिेच्छािे करार लनरदतरता गनय नचाहिेा कम्तीिा १ (एक) िलहना अगाडी कायायियिा लिलखत 

रुपिा िानकारी गराउन ुपनछे । यसरी िानकारी नगराई करार अदत गरी काि छोडेिा त्यथतो व्यलक्तिाई पनुः करारिा काि गन े

अिसर लदईन ेछैन । 

(८) यस दफा लिपररतको अिलध उल्िेख गरी िा करारिा उल्िेख भए भददा बढी रकि भकु्तानी लदएिा त्यसरी अिलध 

उल्िेख गने िा रकि भकु्तानी गन ेकियचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी असिू उपर गररनेछ र लिभागीय कारिाही सिेत गररनछे ।  

८. कायम श म, पाररश्रलमक र अिलि :  (१) यस काययलिलध बिोलिि सेिा करार सम्झौता गररएका प्रालिलधक कियचारीको िालसक 

पाररश्रलिक सम्बलदधत तह िा पदको िरुु तिब थकेििा नबढ्न ेगरी करार सम्झौतािा उल्िेख भए बिोलिि हुनेछ । थिानीय भत्ता 

पाउन ेथिानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोलिि करारिा उल्िेख भए अनसुार थिानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२)  कायायियिे कायय-लििरणिा उल्िेख भए बिोलिि प्रगलतको थििगत िा िथतगुत प्रलतिेदनका आधारिा कायय 

सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता िा लफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, लफल्ड भत्ता िा अदय भत्ता उपिब्ध गराउन सलकने छैन ्। 

(३) कायायियिे करारका प्रालिलधक कियचारीको पाररश्रलिक भकु्तानी गदाय लनििे िलहनाभरी गरेको कािको लििरण 

(Time Sheet) सलहतको प्रलतिेदन तयार गनय िगाई सम्बलदधत लिषयगत िाखाको लसफाररिको आधारिा िात्र भकु्तानी गनुय 

पनेछ । 



(४) यस काययलिलध बिोलिि प्रालिलधक कियचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पलछ कुन ै पलन पदिा अथिायी िा 

थिायी लनयकु्ती हुनाका िालग कुन ैपलन दाबी गनय पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोलिि करार गदाय काि िरुु गने लिलत र अदत्य गने लिलत सिेत उल्िेख गनुयपनेछ। तर त्यथतो करारको 

अिधी एक पटकिा १ (एक) िषय भददा बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीिः (१) यस काययलिलध बिोलिि करार गररएको पद िा दरबददीिा नपेािको संलिधान बिोलिि कियचारी सिायोिन 

भई खलटई आएिा िा प्रचलित काननू ििोलिि थिायी पदपतूी भई आएिा त्यथतो व्यलक्तको करार थितः अदत्य हुनछे । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रालिलधक कियचारीको कायय सदतोषिनक नभएको भलन काययरत लिषयगत िाखा िा कायायियिे 

लसफाररि गरेिा कायायिय प्रिखुिे आिश्यक छानलिन गनय िगाई सफाइको िौका लदई िनुसकैु अिथिािा करारबाट हटाउन 

सलकनेछ ।  

१०. लिलिििः यस काययलिलध कायायदियन क्रििा िप व्यिथिा गनुय परेिा यस काययलिलध तिा प्रचलित काननूसँग नबालझने गरी नगर 

काययपालिकािे आिश्यक लनणयय गनय सक्नछे ।  

११. सशंोिन  

गैंडाकोट नगरपालिका, नगर काययपालिकाको लिलत २०७७/०८/१० गते बसेको बैिकिे करारिा प्रालिलधक कियचारी ब्यबथिापन गन े

सम्बलदध काययलिलध, २०७५ िाई तपलसि बिोलिि िंिोधन गने लनणयय गररएको छ । सािै यो िंिोधन हुन ुअलघ करारिा लनयलुक्त भएका 

कियचारीहरु यसै काययलिधी अनसुार लनयलुक्त भएको िालननछे । 

 पलसि 

क्र.स.  सालिक व्यिस्था  सशंोिन भएको कारण  

१ दफा ४ को (२) आिेदन फारािको निनूा 

अनसुचूी - ३ बिोलिि हुनेछ । 

दफा ४ को (२) आिेदन फारािको निनूा अनसुचूी - ३ र 

प्रिेिपत्रको निनुा अनसुचूी ३.१ बिोलिि हुनेछ । 

लिलखत पररक्षाको 

व्यिथिा भएकािे 

प्रिेिपत्रको निनुा 

अनसुचूी ३.१ िा 

िप गररएको  ।  

२ लिलखत पररक्षा लिन सलकने व्यिथिा 

नभएको  

३.१. लिलख  पररिा लिन सलकनेिः-  पद र पदिे गन े

कायय प्रकृलतको आधारिा लिलखत पररक्षा सिेत लिई 

उम्िेदिार छनौट गनय सलकने छ । लिलखत पररक्षा संचािन 

गदाय, िोक सेिा आयोगिे तोकेको संम्बदधीत पदको 

पाि्यक्रिको आधारिा प्रश् न पत्र तयार गरीनेछ । 

क. लिलखत पररक्षा बथतुगत प्रश्न िाफय त अलधकृत थतरको 

भएिा १०० अंक तिा सहायक थतरको भएिा ५० 

अंकको हुनछे ।  

ख. लिलखत पररक्षा िाफय त उत्कृष्ट नलतिा प्राप्त गरेका 

दयनुति (४०%) अंक भददा िालि अंक प्राप्त गरेका 

उम्िेदिारहरु लबज्ञापन भएको पद संख्याको दोब्बर 

संख्यािा नािाििी प्रकािन गनुय पनेछ ।  

ग. लिलखत पररक्षाको िालग लबषय लिज्ञबाट ३ सेट 

प्रारलम्भक प्रश्र पत्र तयार गनय िगाई प्रश्न बैंक सितेबाट 

िोडेरेसन गरर अलदति प्रश्न पत्र तयार गररनेछ ।  

घ. प्रश्नपत्र तयार गन े र िोडेरेसन गन े व्यलक्त फरक फरक 

हुनेछन । प्रश्नपत्र लनिायण कायय अलत गोप्य रुपिा गनुय पनेछ ।  

ङ. प्रश्नपत्र तयार गरी पररक्षा हििा नपगु ेसम्ि सम्बलदधत 

प्रश्न लनिायणकताय र सलिलतका पदालधकारीहरुिाई संचार 

सम्पकय  लबलहन गराइन े छ । 

च. प्रारलम्भक प्रश्नपत्र तयार गदाय बथतुगत बहुबैकलल्पक 

सक्षि उम्िदेिार 

छनौट गन े

व्यिथिाका िालग ।  



प्रश्न सलहत गरर त्यसको उत्तर कुलदिका सिेत संिग्न गनुय 

पनेछ ।  

छ. लिलखत पररक्षाको उत्तर पलुथतका छनौट सलिलतका 

पदालधकारीहरु द्धारा संयकु्त रुपिा पररक्षण हुनेछ ।   

ि. लिलखत पररक्षाको नलतिा प्रकािन भएको ३ लदन लभत्र 

अदतिायताय लिईनछे । अदतिायताय सलकए िगतै अलदति 

नलतिा प्रकािन गररनछे ।  

३ ३.२. क. िलैक्षक योग्यता िापत - ६० 

(सािी) अंक, (लिलिष्ट श्रेणी िापत ६०, 

प्रिि श्रेणी िापत ५५, लद्धतीय श्रेणी 

िापत ५०, ततृीय श्रेणी िापत ४५, 

लत्रभिुन लिश्वलिद्याियको अंक गणनाका 

आधारिा) । 

३.२. क. िैलक्षक योग्यता िापत - १० (दि) अंक, (लिलिष्ट 

श्रेणी िापत १०, प्रिि श्रेणी िापत ९, लद्धतीय श्रेणी िापत 

८, ततृीय श्रेणी िापत ५, लत्रभिुन लिश्वलिद्याियको अंक 

गणनाका आधारिा) । 

िैलक्षक योग्यताको 

भार बढी भएकािे  

४ ३.२. ख. कायय अनभुि िापत - १० 

(दि) अंक (प्रलत िषय २ अंकको दरिे, 

प्रिालणत लििरण संिग्न भएको हुनपुने) । 

३.२. ख. कायय अनभुि िापत - ५ (पाँच) अंक (प्रलत िषय १ 

अंकको दरिे, प्रिालणत अनभुिको प्रिाणपत्र संिग्न भएको 

हुनपुनेछ ।) 

अनभुिको अंक 

सियानकुुि 

बनाइएको  

५ व्यिथिा नभएको ३.२.ङ. दलित तिा लबपदन लसिादतकृत िगय- ५ (पाँच) अंक  

नेपाि सरकारबाट सलुचकृत दलित, अपाङ्ग, लपछडा िगय, 

िलुथिि, िोपउदिखू, अलत लसिादतकृत, लसिादतकृत 

सिहुिा रहकेा िातिातीहरु र गैडाकोट नगरपालिकाको िडा 

नं. ३ र सालिक रतनपरु गा. लि. स. को िालसददािाई ५ अंक 

प्रदान गररनछे । 

सिािेिीता कायि 

गने  

६ दफा ४ को ३.२. घ. िा कारण खिुाउन ु

पने व्यिथिा नभएको  

८ अंक भददा कि र १४ भददा िढी अंक प्रदान गदाय उलचत 

कारण खिुाउन ुपनछे ।  

 अदतिायतािा ८ 

अंक भददा कि र 

१४ भददा िढी अंक 

प्रदान गदाय उलचत 

कारण खिुाउन ु पन े

व्यिथिा नभएकोिे 

िप गररएको ।  

७ अदतिायताय तिा सलूचकरण सलिलत 

अदतगयत अदय व्यिथिा नभएको ।  

सलिलतिे आिश्यक िानेिा लिज्ञ सेिाको िालग कुन ै

कियचारी िा लििेषज्ञ आिदत्रण गनय सक्नेछ । सलिलतिे 

उत्कृष्ट उम्िदेिार लसफाररस गनय पररक्षा प्रणािीिाई थिच्छ, 

ियायदीत गराउन उपयकु्त लिधी अपनाउन सक्नेछ ।  

 

लििेष पररलथिलतिा 

अदय लिज्ञ िा 

कियचारी सिेत 

आिश्यक पन े

भएकािे  

८ दफा ६ को सलूचकरणको लििरण 

प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोलिि 

सबैभददा बढी अंक प्राप्त गन े

उम्िेदिारहरु दफा ५ बिोलििको 

सलिलतको लसफाररसको आधारिा 

कायायियिे उम्िेदिारहरुको रोि नम्बर, 

नाि िर, िेगाना, काि गनय तोलकएको 

िाखा आलद सिते उल्िेख गरी 

योग्यताक्रि अनसुार सलूचकरणको 

लििरण प्रकािन गनछे । 

दफा ६ को पररक्षाको नलतिा प्रकािन गने : (१) दफा ४ 

बिोलिि सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदिारहरु 

िध्येबाट दफा ५ बिोलििको सलिलतको लसफाररसको 

आधारिा कायायियिे उम्िेदिारहरुको रोि नम्बर, नाि िर, 

िेगाना आलद सिते उल्िेख गरी योग्यताक्रि अनसुार 

अलदति नलतिा प्रकािन गनेछ । 

लिलखत पररक्षाको 

व्यिथिा भएकािे 

१० अदतिायता तिा सलूचकरण सलिलत  यस काययलिधीिा रहकेो अदतिायता तिा सलूचकरण लिलखत पररक्षाको 



सलिलतको सट्टा पररक्षा सलिलत  सिेत व्यिथिा हुदँा 

पररक्षा सलिलत 

उपयकु्त 

११ दफा ६ को (२) उपदफा (१) बिोलिि 

सलूचकरण प्रकािन गदाय पद संख्या भददा 

दोव्बर संख्यािा िैकलल्पक उम्िेदिारको 

सचूी सिेत प्रकािन गनुयपनछे र 

लसफाररि भएका उम्िदेिारहरुको सचूी 

सचूना पाटीिा सिेत टाँस गनुयपनछे ।  

तर आिेदन न ै कि परेको अिथिािा 

कि उम्िदेिार सलुचकरण गनय सलकनेछ ।  

व्यिथिा नभएको उम्िेदिार सलूचकरण 

गने व्यिथिा 

हटाइएकोिे ।  

१२ दफा ७ को कायायियिे सलूचकृत गरेका  पररक्षािा सफि  लिलखत पररक्षाको 

व्यिथिा भएकािे 

१३ दफा ७ को सलूचकृत  पररक्षािा सफि लिलखत पररक्षाको 

व्यिथिा भएकािे 

१४ दफा नं. ११  नभएको दफा नं. ११ संिोधनको लििरण िप गररएको  िंसोधनको लििरण 

 

 



अनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत काययलििरणको ढाँचा) 

गैंडाकोट नगर काययपालिकको कायायिय 

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

गण्डकी प्रदिे, नपेाि 

 

कायम लििरणको नमुनािः 

प्रालिलधक कियचारीको पद नािः  काि गनुयपन ेथिानः 

प्रालिलधक कियचारीको नािः       

सपुररिेक्षकः  प्रलतिेदन पेि गनुयपने अलधकारीः  

कायम लििरणिः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  
  



अनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत आिेदनको ढाँचा) 

गैंडाकोट नगर काययपालिकको कायायिय 

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

गण्डकी प्रदिे, नेपाि 

 

करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सचूना 

(सचुना प्रकालित लिलत : २०७  /    /     ) 

 

गैंडाकोट नगरपालिकाको िागी ..............................(लिषयगत िाखा) िा रहन े गरी 

.............................................................(पद) को रुपिा दहेायको संख्या र योग्यता भएको प्रालिलधक कियचारी करारिा राख्न ुपन े

भएकािे योग्यता पगुेका नपेािी नागररकहरुिे यो सचूना प्रकालित भएको लिलतिे १५ (पदर) लदन लभत्र लदनको २:०० बिेसम्ि रािथि 

लतरेको रलसद सलहत दरखाथत लदन हुन सम्िलदधत सिैको िालग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराि, दरखाथत दथतरु, कायय–

लििरण, पाररश्रलिक, सेिाका ितयहरु सलहतको लिथततृ लििरण कायायियबाट िा िेिसाइट www.gaindakotmun.gov.np  बाट 

उपिब्ध हुनछे ।  

पद नाि  संख्या 

  

  

२. शैलिक योग्य ा र अनुभि (नमुना) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. दयनूति योग्यता (िथतैः नेपाि सरकारिाट िादयता प्राप्त लिश्वलिद्याियिाट Civil Engineering िा थनातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध लिषयिा लिषयिा 

थनातकोत्तर गरेको । 

३. अनभुिको हकिा B.E उतीणय गरी सम्बद्ध काययिा कम्तीिा ...... िषयको कायय अनभुि भएको  ।  

४. .... िषय उिेर परुा भई .... िषय ननाघेको हुनपुने । 

५. नेपाि इलदिलनयररङ्ग काउलदसििा दताय भएको (प्रिाणपत्र) । 

६. अदय प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास् मा सिंग्न गनुमपनेिः उम्िेदिारको व्यलक्तगत लििरण, िैलक्षक योग्यताको प्रिालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको 

प्रिाणपत्रको प्रिालणत प्रलतलिलप, अनभुिको प्रिालणत प्रलतलिलप तिा प्रचलित नपेाि काननू बिोलिि लिलभदन काउलदसि िा पररषद ्

िा अदयिा दताय भएको प्रिालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्िेदिार थियंिे हथताक्षर गरी 

प्रिालणत गने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी - ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बलदधत दरखाथत फारािको ढाँचा) 

गैंडाकोट नगर काययपालिकको कायायिय 

गैंडाकोट‚नििपरासी (बदयघाट सथुता पिूय) 

 गण्डकी प्रदिे, नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्  फाराम 

(क) िैयलक्तक लििरण 

 नाि िर

  

(देिनागरीिा)  

(अंग्रेिी िूिो अक्षरिा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: िारी गने लिल्िा : लिलत : 

थिायी िेगाना क) लिल्िा ख) न.पा./गा.पा. ग) िडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 

बाबुको नाि, िर : िदि लिलत :             (लि.सं.िा)              (ईलथि संितिा) 

बािेको नाि, िर : हािको उिेर :             िषय            िलहना 

(ख) िैलक्षक योग्यता/तालिि (दरखाथत फाराि भरेको पदको िालग चालहने आिश्यक दयनूति िैलक्षक योग्यता/तालिि िात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यून म 

योग्य ा 

लिश्वलिद्यािय/बोडम/ ालिम लदने 

ससं्था 

शैलिक उपालि/ ालिम  सकंाय शे्रणी/प्रल श  मूि लिषय 

िैलक्षक योग्यता      

     

तालिि      

(ग) अनुभि सम्बन्िी लििरण  

कायामिय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/ ह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देलख सम्म 

       

       

िैिे यस दरखाथतिा खुिाएका सम्पणूय लििरणहरु सत्य छन ्। दरखाथत बुझाएको पदको सचूनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सिाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा 

िकुाएको िहररएिा प्रचलित कानून बिोलिि सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्िेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तिा यस दरखाथत फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेलखत सबै ितय 

तिा लनयिहरु पािना गनय िदिरु गदयछु । सािै करारिा उल्िेलखत ितयहरु पणूय रुपिा पािना गनेछु र करारको सियभददा अगािै करारको अदत्य गदाय कलम्तिा ३ िलहनाको पिूय 

सचूना लदई कायायियिा लनिेदन लदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस् ख  

दायााँ बायााँ 

 

 

 

लमल : 

कायायियिे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखाथत अथिीकृत भए सो को कारण : 

दरखाथत रुि ुगनेको नाि र दथतखतः 

लिलत : 

दरखाथत थिीकृत/अथिीकृत गनेको 

दथतखत 

लिलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखाथत साि सचूनािा उल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागिातहरु अलनिायय रुपिा उम्िेदिार आफैिे प्रिालणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) सिकक्षता र सम्बद्ध आिश्यक पनेिा सो को प्रलतलिलप, (३) दयनूति िैलक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र र 

चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालिलधक कायय (इलदिलनयररङ्ग, थिाथ्य तिा पि ु लचलकत्सा िगायतका अदय के्षत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रिाणपत्र 

(िाईसेदस)को प्रलतलिलप, तालिि र अनुभि आिश्यक पनेिा सो सिेतको प्रलतलिलप, आलद । 

  

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको परैु 
मिुाकृति देखिने फोर्ो 
यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्ििि 
गने 



अनसुचूी - ३.१ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बलदधत प्रिेिपत्रको ढाँचा) 

गैंडाकोट नगरपालिका 

  नगरकाययपालिकाको कायायिय 
गैंडाकोट¸ नििपरासी  (बदयघाट सथुता - पिूय) 

गण्डकी प्रदेि¸ नेपाि 

२०७३ 
 

प्रिेिपत्र  
पररिाथीिे भने  

नाि, िरः .................................................................... 

लिज्ञापन नं. .........................     आ.ि. ........................... 

पदः  ................................................     तहः   ............................. 

सेिा ..................         सिहू    ................... 

उम्िेदिारको दथतखत.......................  

 

 कायामियिे भने  

यस कायायियबाट लिइने उक्त पदको परीक्षािा तपाईिाई सलम्िलित हुन अनिुलत लदइएको छ । लिज्ञापनिा तोलकएको ितय नपगेुको िहर भएिा िुनसकैु 

अिथिािा पलन यो अनुिलत रद्द हुनेछ ।  
 

रोि नम्बरः ..................... 

 

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

(अलधकृतको दथतखत) (कायायियको छाप) 
 

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

गैंडाकोट नगरपालिका 

  नगरकाययपालिकाको कायायिय 

गैंडाकोट¸ नििपरासी  (बदयघाट सथुता - पिूय) 

गण्डकी प्रदेि¸ नेपाि 

२०७३ 
 

प्रिेिपत्र  
पररिाथीिे भने  

नाि, िरः .................................................................... 

लिज्ञापन नं. .........................     आ.ि. ........................... 

पदः  ................................................     तहः   ............................. 

सेिा ..................         सिहू    ................... 

उम्िेदिारको दथतखत.......................  

 

 कायामियिे भने  

यस कायायियबाट लिइने उक्त पदको परीक्षािा तपाईिाई सलम्िलित हुन अनिुलत लदइएको छ । लिज्ञापनिा तोलकएको ितय नपगेुको िहर भएिा िुनसकैु 

अिथिािा पलन यो अनुिलत रद्द हुनेछ ।  
 

रोि नम्बरः ..................... 

 

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

(अलधकृतको दथतखत) (कायायियको छाप) 

  

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साईजको परैु मिुाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने 
गरी उम्मेदवारले हस्िाक्षर 
गने 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साईजको परैु मिुाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने 
गरी उम्मेदवारले हस्िाक्षर 
गने 



अनसुचूी - ४ 

(काययलिधीको दफा ७ (२) संग सम्िलदधत) 

गैंडाकोट नगर काययपालिकको कायायिय 

 

 

करार सम्झौ ा 

गैंडाकोट नगर काययपालिकाको कायायिय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र .............. लिल्िा, ............. नगरपालिका िडा नं. ....... 

बथने श्री .................................... (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच गैंडाकोट नगरपालिकाको .......................पदको 

कािकाि गनय गराउन लिलत २०७../..../.... को लनणयय अनसुार दहेायका कायय/ितयको अलधनिा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेिा 

उपिब्ध गराउन िदिरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसिा बलुझ लियौं लदयौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कायय लििरण अनसुारको कायय पलहिो पक्षिे तोकेको सिय र 

थिानिा उपलथित भई गनुय पनेछ र आिश्यकतानसुार िप काि गनुय पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान ..................................................., ।  

३. करारमा काम गरे बाप  पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक िलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई िालसक रुपिा रु. 

.................(अक्षरेपी रु. ............................ ) पाररश्रलिक उपिब्ध गराउनछे ।  

४. आचरणको पािनािः दोश्रो पक्षिे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रचलित काननूिा ब्यिथिा भएका आचरण तिा अनिुासन 

सम्बदधी व्यिथिाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. लिदािः दोस्रो पक्षिाई साबयिलनक लबदा बाहके अदय कुनै पलन लकलसिको लबदा उपिब्ध हुन े छैन । सािै कायायियको िालग 

आिश्यक परेको खण्डिा लबदाको लदनिा पलन सेिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी साियिलनक लबदाको लदनिा कायायियिा काि 

िगाए बापत िालसक करार रकिको दािासाहीिे हुन आउने रकि दोश्रो पक्षिाई लदईनछे ।  

६. कायामिय सम्पलिको सरुिािः दोस्रो पक्षिे कायायियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी िा लहनालिना गरेिा सो को क्षलतपलूतय 

िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदन ुपनछे । 

७. गोप्य ािः दोस्रो पक्षिे कायायियको कागिपत्र, लिदसी सािान एिं गोप्य कुरा िा कागिात कुन ैअनलधकृत व्यलक्त िा दिेिाई 

उपिब्ध गराएको प्रिालणत भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लततपलूतय दोश्रो पक्षबाट 

भराईनेछ र कािो सचूीिा सिेत रालखनेछ ।   

८. करार अिलििः यो करार २०७..।....।.... दलेख िाग ुभई िढीिा २०७../....../...को िालग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनिः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायय सम्पादन िलू्यांकन गररने छ । 

१०.   पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको श मको अन््यिः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार ७ (सात) लदन भददा बढी उक्त सेिा 

उपिब्ध नगराएिा, सदतोषिनक सेिा लदन नसकेिा अनपुलथित रहकेो अिलधको पाररश्रलिक दािासालहिे कट्टा गररनछे र सो भददा 

बढी सेिा नगरेिा थितः यो संझौता पलहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यिथिा गनय िाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे िारररीक रुपिा अथिथि 

भई िा अदय कुनै कारणिे सेिा लदन असििय भएिा िा काि सदतोषिनक नभएिा िा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघनं 

गरेिा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गनय सक्नछे र लनिको सट्टा अको व्यलक्त करारिा रालख काि िगाउन बाधा पन ेछैन ।  

११. दािी नपुग्नेिः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोलिि काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन पदिा अथिायी िा थिायी लनयलुक्त हुनाका 

िालग दाबी गनय पाँउन ेछैन/गन ेछैन । 

१२. प्रचलि  कानून िागू हुनेिः यस सम्झौतािा उल्िेलखत कुराहरु प्रचलित काननू सँग िालझन गएिा िालझएको हदसम्ि अिादय हुन े

छन ्।  

 

नगरपालिकाको  फम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यलि):  

हथताक्षर : हथताक्षर :  

नाि : नाि :  

पद : िेगाना :  

कायायियको छाप 

 



 

अनसुचूी - ५ 

(बुँदा ७.३ सँग सम्बलदधत करार सचूना पत्रको ढाँचा) 

गैंडाकोट नगर काययपालिकको कायायिय 

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

गण्डकी प्रदिे, नेपाि 

 

च.न.ं         लिलतः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

लिषयः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणययानसुार सलूचकरण गररए बिोलिि ............................ (पदको नाि िा काि) का िालग यसैसाि 

संिग्न करार (सम्झौता) बिोलिि लिलत २०७....।....।...  दलेख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रालखएको हुदँा संिग्न काययितय अनरुुप 

आफनो काि इिाददारीपिूयक र व्यिसालयक िलू्य िादयता अनरुुप गनुयहुन िानकारी गराइदछ ।  

 सािै आफ्नो काि कतयव्य पािना गदाय यस नगरपालिकाको कियचारीिे पािना गनुयपने आचार संलहता र आचरणको सिेत 

पररपािना हुन िानकारी गराइदछ ।  

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

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

बोिाथमिः 

श्री आलियक प्रिासन िाखाः प्रिालणत हालिर/Time Sheet सलहतको प्रलतिेदनका आधारिा सम्झौता बिोलििको रकि िालसक रूपिा 

उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रिासन िाखाः हालिरीको व्यिथिा हुन ।  

श्री िडा कायायिय, ....................................  

गैंडाकोट नगर काययपालिकाको कायायिय । 

 


