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दार्ाा गाउँपालऱका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड - ५                सङ्ख्या : १                 लर्लि : २०७८/०४/०८ 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालऱका  

गाईँ काययपालिकाबाट पाररत लमलत : २०७८/०४/०८ 

                                                                                  प्रमाणीकरण लमलत : २०७८/०४/१५ 

 

 

दामाय गाईँपालिकामा  स्वयंसेवक प्रालवलधक पररचािन काययलवलध, २०७८ 

प्रस्तावना : दामाय गाईँपालिकाको लवकास र समलृिका िालग दामाय गाईँपालिकालभत्र पवूायधार 

लवकाससलहत प्रालवलधक जनशलि अवश्यक पने क्षेत्रमा प्रालवलधक जनशलि स्वयंसेवकका रूपमा 

पररचािन गनय वाञ्छनीय भएकोिे,  

प्रशासकीय काययलवलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७७  को दफा ४ िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी दामाय 

गाईँ काययपालिकािे यो काययलवलध बनाएको छ ।  
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पररच्छेद - १  

प्रारलभभक 

१. सङ्लक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो काययलवलधको नाम दामाय गाईँपालिकामा स्वयंसेवक पररचािन 

काययलवलध, २०७८ रहकेो छ ।  

(२) यो काययलवलध तरुुन्त प्रारभभ हुनेछ ।  

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा :- 

 (क)  'काययपालिका' भन्नािे दामाय गाईँ काययपालिकािाइ सभझनपुछय  । 

 (ख)  'ऐन" भन्नािे “प्रशासकीय काययलवलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७७  ” सभझन ुपदयछ । 

  (ग) 'प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत' भन्नािे 'दामाय गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ ' 

सभझनपुछय ।  

(घ) 'कायायिय' भन्नािे दामाय गाईँपालिका गाईँ काययपालिकाको कायायिय सभझनपुछय ।  

(ङ) काययलवलध" भन्नािे 'दामाय गाईँपालिकामा  स्वयंसेवक प्रालवलधक पररचािन काययलवलध, २०७८' 

         सभझन ुपदयछ 

(च) 'स्वयंसेवक' भन्नािे 'दामाय गाईँपालिका गाईँ काययपालिकाको कायायियबाट छोटो ऄवलधका 

िालग पवूायधार लनमायण र ऄन्य प्रालवलधक जनशलि अवश्यक  क्षेत्रमा पररचालित जनशलि' 

सभझनपुछय ।  

(छ) 'दामाय गाईँपालिकामा  स्वयंसेवक प्रालवलधक पररचािन काययलवलध, २०७८ छनोट सलमलत' 

भन्नािे यस काययलवलधको दफा ७ बमोलजम गलठत सलमलत सभझनपुछय । 

  (ज) "सलमलत" भन्नािे दफा ७ बमोलजम गलठत सचूीकरण  लिलखत तथा ऄन्तवायताय सलमलत सभझन ु

पदयछ । 

 

पररच्छेद - २ 
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स्वयंसेवक पररचािनको ईद्दशे्य तथा के्षत्र 

३. स्वयंसेवक पररचािनका ईद्दशे्य : यस काययलवलध ऄन्तगयत स्वयंसेवक पररचािनका ईद्दशे्य 

दहेायबमोलजम हुनेछन ्:- 

(क) दामाय गाईँपालिकाको लवकासका िालग स्वयंसेवी भावनाको लवकास तथा प्रवधयन गनय ।  

(ख) पवूायधार लनमायण िगायत प्रालवलधक जनशलि अवश्यक पने क्षेत्रमा जनशलि ऄभाव हुन नलदआ 

लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गने,  

(ग)  प्रालवलधक लशक्षा हालसि गरेका जनशलि पररचािन गरी दामाय गाईँपालिकामा अवश्यक 

जनशलि अपलूतय गने ।  

४. स्वयंसेवक पररचािनक लवषयगत क्षते्र : यस काययलवलध ऄन्तगयत दहेायका लवषयगत क्षेत्रमा 

गाईँपालिकाको जनशलि अवश्यकताको अधारमा स्वयंसेवक पररचािन गनय सलकनेछ :- 

(क) पवूायधार लनमायण के्षत्र / आलन्जलनयररङ  

(ख)  स्वास््य तथा सरसफाआ   

(ग)  कृलष  

(घ) पशसेुवा  

(ङ) वन तथा वातावरण  

(च) ईद्यम लवकास  

पररच्छेद ३ 

स्वयंसवेक छनोट,  लनयलुि र ऄवकाश 

५. स्वयंसेवकको कोटा लनधायरण : (१) गाईँ काययपालिकािे गाईँपालिकामा रहने कमयचारीहरूको 

दरबन्दी तेररजिाइ समेत ख्याि गरी अवश्यक जनशलिको ऄभाव हुन नलदआ सेवा प्रवाह 

लनयलमत र व्यवलस्थत गनय अवश्यक मात्रामा स्वयंसेवक कोटा लनधायरण गनेछ ।  
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       (२) लवषम पररलस्थलत लसजयना भइ दरबन्दी तेररजभन्दा बढी सङ्ख्यामा जनशलि अवश्यक 

दलेखएमा कारण र औलचत्य पलुि हुने गरी गाईँ काययपालिकाबाट लनणयय गरी स्वयंसेवक कोटा 

लनधायरण गनयसक्नेछ ।  

 

६. छनोट सभबन्धी व्यवस्था : (१) सभबलन्धत  सेवा समहूको योग्यता, लनवायह खचय, सेवा शतयसमेत 

तोकी सभबलन्धत कायायियको सचूना पाटी वेवसाइट तथा ऄन्य कुनै सावयजलनक स्थानमा 

अवश्यक लववरणसलहत गाईँ काययपालिकाको कायायियबाट कलभतमा १५ लदनको सचूना 

प्रकाशन गनुयपनेछ । 

       (२) अवेदन फारामको नमनूा  ऄनसुचुी (२) बमोलजम हुनेछ । 

       (३) स्वयंसेवक प्रालवलधक छनोट  दहेायबमोलजमका हुनेछ : 

             (क) प्रारलभभक सचूी प्रकाशन 

             (ख) लिलखत परीक्षा 

             (ग) ऄन्तवाताय 

       (४) माग गरेको पद र तहमा िोकसेवा अयोगिे कभ्यटुर लसप परीक्षण गने गरी पाठ्यक्रम 

लनधायरण गरेको भए सोही बमोलजम कभ्यटुर लसप परीक्षण  हुनेछ ।  

७.  परीक्षा सलमलत :  (१) दफा ६ बमोलजम परेको दरखास्तबाट स्वयंसेवक छनोटका िालग 

दहेायबमोलजमको परीक्षा सलमलत रहने छ : 

   (क) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत                                     संयोजक  

   (ख) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे तोकेको  एक जना ऄलधकृत     सदस्य  

    (ग)  लवषय लवशेषज्ञ                                             सदस्य    

   (घ)  सभबलन्धत लवषयको  शाखा प्रमखु                                     सदस्य 

    (ङ)  प्रशासन शाखा प्रमखु                                                 सदस्य - सलचव  

         (२)   ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे  िोकसेवा अयोगिे लनधायरण गरेको पाठ्यक्रम र 

परीक्षा शलु्क दस्तरु बमोलजम  तोलकएका परीक्षा सञ्चािन गरर अवश्यक सङ्ख्यामा 

स्वयंसेवक छनोट गररने छ ।   

        (३)  ऄन्तरवायताको मापदण्ड ऄनसुचूी ३ बमोलजम हुनेछ । 

 

 ८. प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूी प्रकाशन गन े : (१) सलमलतिे अवेदन दताय गनय तोलकएको भयाद 

समाप्त भएको लमलतिे दश लदन लभत्रमा योग्य ठहररएका अवेदकहरू मध्येबाट  अवेदक सङ्ख्या 
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१० जनाभन्दा कम भएमा सत प्रलतशत र १० जना वा सोभन्दा बढी भएमा ५० प्रलतशतिे हुन 

अईने सङ्ख्याका ईभमेदवारको प्रारलभभक योग्यतक्रमको सचूी प्रकाशन गनुयपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूी प्रकाशनका िालग दरखास्त लदने 

ईभमेदवारहरूको मलू्याङ्कन दहेायका अधारमा गनुयपनेछ :  

(क) तोलकएको न्यनूतम शैलक्षक योग्यताको प्राप्त िब्धाङ्क प्रलतशत वापत ७० ऄङ्क,  

(ख) न्यनूतम भन्दा मालथल्िो शैलक्षक योग्यता बापत १० ऄङ्क,  

(ग) नेपाि सरकारका लनकाय वा स्वालमत्वमा रहकेा कायायियहरूमा कलभतमा ६ मलहना काम 

गरे बापत प्रलत वषय समदरका लहसाबिे बढीमा ५ वषयसभमको  २ ऄङ्कका दरिे १० 

ऄङ्क 

(घ) दामाय गाईँपालिकाको स्थायी बालसन्दा भएबापत १० ऄङ्क ।  

(३) ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजम न्यनूतम शैलक्षक योग्यताको िब्धाङ्क प्रलतशत 

बापतको ऄङ्क लनधायरण देहाय ऄनसुारको सतू्रको प्रयोग गरी गनुयपनेछ :  

 

न्यनूतम शैलक्षक योग्यताको प्राप्त िब्धाङ्क प्रलतशत × ७० 

         १०० 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम ऄङ्क लनधायरण गदाय सी.जी.पी.ए. मा िब्धाङ्क हुनेहरूको हकमा 

सभबलन्धत लशक्षण संस्था वा लवश्वलवद्याियिे सी.जी.पी.ए. को प्रलतशत लनधायरण नगरेको 

भएमा लत्रभवुन लवश्वलवद्याियको सी.जी.पी.ए. का िालग लनधायरण गररएको प्रलतशतका 

अधारमा गनुयपनेछ ।  

(५) ईपदफा (२) बमोलजमका योग्यता तथा ऄनभुवका प्रमाणपत्रका प्रलतलिलपहरू ईभमेदवार 

स्वयमिे हस्ताक्षर सलहत प्रमालणत गरी ऄनसुचूी १ बमोलजमको दरखास्तका साथ पेस 

गनुयपनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम पेस गररएको कुनै पलन प्रमाणपत्र झठु्ठा भएको पाआएमा थाहा हुनासाथ 

त्यस्तो ईभमेदवारिाइ छनोटको प्रलक्रयामा भए छनौट प्रलक्रयाबाट हटाएर र छनौट भइ 

काममा खलटइ सकेको भए करार रद्द गरेर काननु बमोलजम कारवाहीका िालग सभबलन्धत 

लनकायमा लसफाररस गररनेछ ।  

(७)  ईपदफा (१) बमोलजमको प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूी सभबलन्धत स्थानीय तहको 

वेवसाआट र सचूना पाटी दबैुमा प्रकाशन गनुय पनेछ । प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूीमा 
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समावेश भएका ईभमेदवारहरूिाइ सोको जानकारी आमेि, एस.एम.एस. वा टेलिफोन 

माफय त गराईन ुपनेछ ।  

(८)  प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूीसँगै लिलखत परीक्षाको लमलत, समय र स्थान समेत तोकी 

सचूना प्रकाशन गनुयपनेछ  ।  

९. छनोट परीक्षा : (१) प्रारलभभक योग्यताक्रमको सचूीमा परेका ईभमेदवारहरूमध्येबाट ररि 

पदमा स्वयंसेवक प्रालवलधक छनोट गनय सभबलन्धत पद, तह वा शे्रणीका िालग  िोकसेवा 

अयोगिे लनधायरण गरेबमोलजमको पाठ्यक्रममा अधाररत भइ  लिलखत परीक्षा 

सञ्चािन गनुयपनेछ ।   

     (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लिलखत परीक्षामा सबैभन्दा बढी ऄङ्कको अधारमा 

दहेायबमोलजको सङ्ख्यामा  ऄन्तवायताका िालग ईपिब्ध भएसभम थप सङ्ख्यामा 

नामाविी प्रकाशन  गररनेछ ।  

         

माग सङख्या ऄन्तवायताका िालग माग 

सङ्ख्यामा थप गन े सङ्ख्या 

१ - ५ ३ 

६-१० ४ 

११-१५ ५ 

१६-२० ६ 

२१ वा सोभन्दा बढी ३० % 

  

    (३) ऄन्तवायताको मापदण्ड  ऄनसुचूी    ३  मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

१०. नलतजा प्रकाशन गने  : (१)  सबैभन्दा बढी ऄङ्क प्राप्त गने ईभमेदवारहरू  दफा ७ बमोलजमको 

सलमलतिे    लसफाररस गरेको अधारमा ईभमेदवारहरूको रोि नभबर, नाम थर, ठेगाना, काम गनय 

तोलकएको शाखा अलद समेत ईल्िेख गरी योग्यताक्रम ऄनसाुर लववरण प्रकाशन गनेछ । 

       (२)  ईपदफा (१) बमोलजम योग्यताक्रम प्रकाशन गदाय तपलशि वमोलजमको वैकलल्पक 

ईभमेदवारको सचूी समेत प्रकाशन गनुय पनेछ र लसफाररस भएका ईभमेदवारहरुको सचूी सचूना 

पाटीमा तपलसिबमोलजम टाँस गनुयपने छ ।  

   तपलसि 
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(क)  एक जना अवश्यक भएमा                                दइु जना वैकलल्पक  

(ख) दइु दलेख पाँच जना अवश्यक भएमा          तीन जना वैकलल्पक 

(ग) पाँच दलेख नौ जना अवश्यक भएमा           चार जना वैकलल्पक 

(घ) दश दलेख मालथ भएमा                        पाँच जना वैकलल्पक  

         (३)  वैकलल्पका  िालग ईभमेदवार ईपिब्ध नभएमा वैकलल्पक राख्न बाधा पनेछैन । 

         (४)  ईपदफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहकेा ईभमेदवारिाइ लछटो सञ्चार माध्यमबाट 

जानकारी गराइ सोको ऄलभिेख समेत राख्नपुनेछ  । 

११. स्वयंसेवकको योग्यता : दामाय गाईँपालिकाको स्वयंसेवक प्रालवलधक हुनका िालग 

दहेायबमोलजमको योग्यता पगेुको हुनपुनेछ :- 

   (क) कलभतमा १८ वषय ईमेर परूा भएका नेपािी नागररक, 

   (ख) कुनै सावयजलनक िाभको पद धारण नगरेको,  

   (ग) स्वयंसेवक भइ दामाय गाईँपालिका गाईँ काययपालिकाको कायायियिे खटाएको ठाईँमा गइ सेवा 

गनय तत्पर रहकेो, 

   (घ) सभबलन्धत सेवा र पदका िालग िोकसेवा अयोगिे लनधायरण गरेबमोलजम न्यनूतम योग्यता 

हालसि गरेको,  

    (ङ) नैलतक पतन दलेखने फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट दोषी प्रमालणत नभएको ।  

 

१२. स्वयंसेवक प्रालवलधकको लनयलुि : (१) स्वयंसेवक प्रालवलधक छनोट सलमलतको लनणयय र 

लसफाररस बमोलजम प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे स्वयंसेवक प्रालवलधकिाइ लनयलुि लदनेछ ।  

(२) छनोट परीक्षाबाट सफि भएका ईभमेदवारिे  ७ (सात) लदन लभत्र लनयलुि लिआसक्नपुनेछ ।  

(३) सात लदनलभत्र सफि ईभमेदवारिे लनयलुि नलिएमा ऄको सात लदनलभत्र वैकलल्पक सचूीमा रहकेा 

ईभमेदवारिाइ लनयलुि लदआनेछ ।  

(४)  लनयलुिका साथ तोलकएको ढाँचामा स्वयंसेवकसँग काययसभपादन करार गरी लजभमेवारी तोलकनेछ 

।  

 

१३. स्वयंसेवकको ऄवकाश : दहेायबमोलजमको ऄवस्थामा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको 

लसफाररसमा गाईँ काययपालिकािे स्वयंसेवकिाइ ऄवकाश लदने लनणयय गनय सक्नेछ : 

(क) सभझौता बमोलजमको कायय ऄवलध परूा भएमा,  

(ख) खटाएको काययस्थिमा गइ तोलकएको लजभमेवारी परूा नगरेमा, 
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(ग) सन्तोषजनक रूपमा काययसभपादन नगरेमा,  

(घ) खराब अचरण प्रदशयन गरेमा, 

(ङ) नैलतक पतन दलेखने कसरु गरेमा,  

(च) दफा  १२ बमोलजमका सतय पािना नगरेमा । 

 

पररच्छेद ४ 

सवेा सतय र सलुवधा 

१४. स्वयंसेवकिे पािना गनुयपने सतय : गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र पररचािन हुने प्रालवलधक स्वयंसेवकिे 

दहेायबमोलजमका सतय पािना गनुयपनेछ :  

    (क) तोलकएको लजभमेवारी आमान्दाररतापवूयक लनवायह गने,  

    (ख) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत र शाखा प्रमखुसँग लनरन्तर समन्वय, सहकायय र तोलकएको काम 

लनधायररत समयमै परूा गने 

    (ग) तोलकएको क्षेत्रमा अफ्नो शैलक्षक योग्यता र पेसागत दक्षताऄनसुार संस्थागत लहत प्रवधयनका 

िालग सहयोग गने,  

    (घ)  स्वीकृत योजना तथा काययक्रम कायायन्वयनका िालग प्राथलमकता लदने र िाभ समन्यालयक 

रूपमा लवतरण गनय सहजीकरण गने,  

    (ङ) अफ्नो शाखा ऄन्तगयतका ऄसि ऄनकुरणीय ऄभ्यासको सङ्किन गरी प्रचारप्रसार गनय 

सहजीकरण गने,  

   (च) गाईँ काययपालिकाको कायायियबाट अयोजना हुने छिफि, बैठक तथा ऄन्तरलक्रया 

काययक्रमहरूमा सलक्रयरूपमा सहभागी भइ प्रलतवेदन तयारी िगायतका काममा सहयोग 

गने,  

    (छ) स्वयंसेवकिे अफ्नो काययसभपादनको लसिलसिामा आमान्दार, लशि, नम्र, पारदशी र 

सदाचारयिु व्यवहार प्रदशयन गनुयपने,  

    (ज) सावयजलनक र ऄन्य लनकायहरूको काम, कावायहीमा प्रलतकूि ऄसर पने, सामालजक सद्भाव र 

शालन्त सवु्यवस्थामा नकरात्मक प्रभाव पाने कुनै कायय गनय र कुनै पलन राजनीलतक दिका 

लक्रयाकिापमा संिग्न नहुुने ,  

    (झ)  गाईँ काययपालिकाको कायायियबाट लदआएका लनदशेन र लनणययको पािना गनुयपने,  

    (ञ) अफ्नो क्षेत्रमा काययक्रम कायायन्वयनमा दखेापरेका समस्या पलहचान गरी सझुाव समेलटएको 

प्रलतवेदनसलहत गाईँ काययपालिकाको कायायियिाइ पषृ्ठपोषण लदने । 
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१५. लनवायह खचय सभबन्धी व्यवस्था : (१) यस काययलवलधबमोलजम पररचािन हुने स्वयंसेवक 

प्रालवधकिाइ सभबलन्धत पद र लजभमेवारीमा रहरे कायय गने ऄवलधभर दहेायबमोलजमको लनवायह 

खचय लदआनेछ :  

 

क्र.स. पद/तह मालसक लनवायह खचय 

१ ऄलधकृत छैठौं सरह २८००० 

२ सहायक पाँचौ सरह २४००० 

३ सहायक चौथो सरह २२००० 

 

(२) रूज ुहालजरीका अधारमा स्वयंसेवक प्रालवलधकिाइ लनवायह खचय बैङ्लकङ प्रणािीमाफय त भिुानी 

गनेछ ।  

(३) स्वयंसेवक प्रालवलधकिे लनवायह भत्ता बाहके कायायियको तफय बाट कुनै थप अलथयक सलुवधा 

पाईने छैन । 

  

१६. प्रालवलधक स्वयंसेवकका िालग लबदाको व्यवस्था : (१) प्रालवलधक स्वयंसेवकका िालग 

दहेायबमोलजमका लबदाको सलुवधा लदआनेछ :- 

      (क) वालषयक लबदा : प्रलत मलहना १ लदनका दरिे करार ऄवलधसभम  

       (ख) लकररया लबदा : अफ्नो परभपरानसुार १५ लदन  

   (२) स्वयंसेवक प्रालवलधकको लबदाको स्वीकृलत प्रशासन शाखा प्रमखुको लसफाररसमा प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृतबाट हुनेछ ।  

  (३) स्वयंसेवक प्रालवलधकिे पाईने लबदा सलञ्चत गरेवापत कुनै सलुवधा पाआने छैन ।  

 

 

 

 

पररच्छेद - ५ 

लवलवध 
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१७. गाईँ काययपालिकािे लनणयय गनयसक्न े: (१) यो काययलवलध कायायन्वयनको क्रममा थप व्यवस्था गनुय 

परेमा यस काययलवलध तथा  प्रचलित काननूसँग नबालझने गरर गाईँ काययपालिकािे अवश्यक 

लनणयय गनय सक्नेछ । 

     (२) यस ऄलघ काययलवलधमा ईल्िेख भए बमोलजम भएका करार सभझौता तथा लनयलुिहरू यसै 

बमोलजम भएको मालनने छ । 

१८. ऄसि लनयति े गरेका काम बचाउ : यस काययलवधी बमोलजम योजना सभपन्न गदाय ऄसि 

लनयतिे गरेका कामको सभबन्धमा कमयचारी, जनप्रलतलनधी वा ऄनगुमन टोिीका संयोजक तथा 

सदस्यहरू ईपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

१९. प्रचलित काननु बमोलजम हुने  :   यस काययलवलधमा भएको व्यवस्थािे प्रचलित काननु बमोलजम 

हुने ऄन्य ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन काययिाइ बाधा पयुायएको मालनने छैन ।  

 

२०. बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄलधकारः यस काययलवधीको कायायन्वयनमा कुनै बाधा ऄड्काईको 

िालग बाधा ऄड्काई फुकाई गने ऄलधकार काययपालिकाको हुनेछ ।  

 

२१. संशोधनः यस काययलवलधमा थपघट गने ऄलधकार गने ऄलधकार प्रचलित काननुको ऄलधनमा रही 

गाईँकाययपालिकाको हुनेछ  । 

 

२२. ऄलधकार प्रत्यायोजन : गाईँकाययपालिकािे यस काययलवधीको सभपणूय दफा वा कुनै लनलित 

दफाको कायायन्वयन प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतमा लनलहत हुने छ । 

२३. स्वयंसवेकको समायावलध : (१) प्रालवलधक स्वयंसेवकको समयावलध गाईँ काययपालिकाको 

लनणययानसुार हुनेछ ।  

         (२)  स्वीकृत दरबन्दी बमोलजम प्रालवलधक जनशलिको ईपिब्धता भएको ऄवस्थामा 

स्वयंसेवक प्रालवलधक लनयलुि गरी खटाआने छैन ।  

 

 

ऄनसुचूी - १ 

(दफा ४ सँग सभबलन्धत अवेदनको ढाँचा) 

दामाय गाईँ काययपालिकको कायायिय 
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फारुिाचौर, सल्यान 

कणायिी प्रदेश,  नेपाि 

करारमा सेवा लिने सभबन्धी सचूना 

(सचूना प्रकालशत लमलत : २०७  /    /     ) 

  गाईँपालिकाको िालग  मा रहने गरी ............................(पद) को रुपमा दहेायको संख्या र योग्यता 

भएको प्रालवलधक कमयचारी करारमा राख्न ु पने भएकािे योग्यता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो 

सचूना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) लदन लभत्र लदनको २:०० बजेसभम राजस्व लतरेको रलसद 

सलहत दरखास्त लदन हुन सभवलन्धत सवैको िालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।यसको फाराम, 

दरखास्त दस्तुर, कायय–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शतयहरु सलहतको लवस्ततृ लववरण कायायियबाट 

वा वेवसाआटबाट ईपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्या 

  

  

२. शैलक्षक योग्यता र ऄनभुव (नमनुा) : 

१. नेपािी नागररक  

२. न्यनूतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्याियवाट   ईलतणय गरेको । 

३. ऄनभुवको हकमा  ईतीणय गरी सभबि काययमा कभतीमा ...... वषयको कायय ऄनभुव भएको  ।  

४.   वषय ईमेर परुा भइ .... वषय ननाघेको हुनपुने । 

५. आलन्जलनयररङ्ग तथा स्वास््य सेवाको हकमा  काईलन्सिमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. ऄन्य प्रचलित काननुद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुयपनेः ईभमेदवारको व्यलिगत लववरण, शैलक्षक योग्यताको प्रमालणत 

प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप, ऄनभुवको प्रमालणत प्रलतलिलप 

तथा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम लवलभन्न काईलन्सि वा पररषद ् वा ऄन्यमा दताय भएको 

प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी ईभमेदवार स्वयंिे 

हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गने ।                                

 

ऄनसुचूी- २ 

(दफा ४ सँग सभबलन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

दामाय गाईँपालिका 
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गाईँ काययपालिकाको कायायिय,फारुिाचौर सल्यान 

प्रालवलधक स्वयंसेवक दरखास्त फाराम 

(क) ईभमेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सभबलन्ध लववरण 

लवज्ञापन नं. पदः 

श्रेणी/तहः पदपलूतयको लकलसमः क) करार        ख) सेवा 

(ख) ईभमेदवारको वयैलित लववरण 

(ग) शैलक्षक योग्यता/तालिम (न्यनुतम ्वा मालथल्िो योग्यता मात्र समावशे गने) 

अवश्यक न्यनुतम 

योग्यता 

लवश्वलवद्यािय/वोडय/तालिम लदने 

संस्था 

शैलक्षक ईपाधी/तालिम संकाय श्रेणी र प्रलतशत 

 

मिु लवषय 

      

तालिम      

(घ) ऄनभुव सभबलन्ध लववरण 

कायायिय संस्था पद श्रेणी/तह स्थायी/ऄस्थायी/करार ऄवलध 

देलख सभम 

      

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका समपणूय लववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बुझाएको पदको लवज्ञापनको िालग ऄयोग्य ठहररने कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे 

वा िकुाएको ठहररएमा प्रचालित कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाईनेछु। ईभमेदवारिे पािना गनय भलन प्रचलित काननू तथा कायायियका सबै शतय तथा लनयमहरु 

पािन गनय मञ् जरु गदयछु। 

ईभमेदवारको ल्या्चे सहीछाप  

दाया ँ बायाँ 

 

 

 

 ईभमेदवारको दस्तखतः 

लमलतः 

कायायियिे भन े

रलसद/भौचर नं. कायायियमा दताय नं. 

दरखास्त ऄलस्वकृत भए सो को कारणः 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखतः 

लमलतः 

दरखास्त लस्वकृत/ऄलस्वकृत गनेको दस्तखतः 

लमलतः 

द्रिब्यः दरखास्त साथ लवज्ञापनमा ईल्िेलखत िगायत लनभनलिलखत कागजातहरु ऄलनवायय रुपमा ईभमेदवार अफैिे प्रमालणत गरी पेश गनुयपनेछ । 

१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२) समक्षता र सभबिता अवश्यकता पनेमा सो को प्रलतलिलप 

३) लवज्ञापन भएको पदको िालग तोलकएको न्यनुतम योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप तालिम र ऄनभुव अवश्यक 

पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप 

४) पद/सेवा सभबलन्ध सभबलन्धत ऐन/लनयमाविी/काययलवलध/अदेश/लनणययमा तोलकएको भए सभबलन्धत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

नाम थरः (देवनागरीमा) 

(ऄंग्रेजी ठुिो ऄक्षरमा) 

नागररकता नं.: जारी गने लजल्िाः जारी लमलतः 

स्थायी ठेगाना प्रदेश नं.: लजल्िाः न.पा./गा.पा.: 

वडा नं.: गाईँ/टोिः फोन नं. 

सभपकय  मोबाइि नं. इमेिः 

वावकुो नाम, थरः अमाको नाम, थरः 

वाजेको नाम, थरः पती/पत् नीको नाम, थरः 

जन्म लमलत लव.सं.: इ.सं.: हािको ईमेरः 
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दामाय गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

फारुिाचौर, सल्यान 

परीक्षाथी प्रवेश पत्र 

परीक्षाथीको रोि नं. 

परीक्षालथयिे पािना गनुयपने अचारसंलहता 

 लनधायररत समयभन्दा १५ लमनेट पवुय परीक्षा हिलभत्र प्रवेश 

गररसक्नपुनेछ । 

 परीक्षाथीको प्रवेश पत्रमा भएको मखुाकृती स्पि बलुझनपुनेछ । 

 परीक्षा हिलभत्र किम बाहके कुनै हातलहयार, मोवाइि, 

क्याल्कुिेटेर, स्रोत पलुस्तका, कागज लिएर प्रवेश गनय पाइने 

छैन । 

 परीक्षा हिलभत्र मयायलदत भाषा र ब्यवहार देखाईनपुनेछ । 

 परीक्षा संयोजक वा केन्द्राध्यक्षिे ऄनलुचत ब्यवहार गने 

कुनैपलन परीक्षाथीिाइ कुनैपलन वेिा लनष्काशन गरी परीक्षा 

समेत रद्द गने सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

लवज्ञापन 

नं. 

 

क्र.सं.  

पदः  

तहः  

नाम, थरः  

हस्ताक्षर  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्खुाकृलि 
देखखने फोटो 
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दामाय गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

फारुिाचौर, सल्यान 

परीक्षाथी प्रवेश पत्र 

परीक्षाथीको रोि नं. 

परीक्षाथीिे पािना गनुयपने अचारसंलहता 

 लनधायररत समयभन्दा १५ लमनेट पवुय परीक्षा हि लभत्र प्रवेश 

गररसक्नपुनेछ । 

 परीक्षाथीको प्रवेश पत्रमा भएको मखुाकृती स्पि बलुझनपुनेछ । 

 परीक्षा हिलभत्र किम बाहके कुनै हातलहयार, मोवाइि, 

क्याल्कुिेटेर, स्रोत पलुस्तका, कागज लिएर प्रवेश गनय पाइने 

छैन । 

 परीक्षा हिलभत्र मयायलदत भाषा र ब्यवहार देखाईनपुनेछ । 

 परीक्षा संयोजक वा केन्द्राध्यक्षिे ऄनलुचत ब्यवहार गने 

कुनैपलन परीक्षाथीिाइ कुनैपलन वेिा लनष्काशन गरी परीक्षा 

समेत रद्द गने सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

लवज्ञापन 

नं. 

 

क्र.सं.  

पदः  

तहः  

नाम, थरः  

हस्ताक्षर  

 

 

 

 

 

 

 

र्खुाकृलि देखखने 
फोटो 
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ऄनसुचूी ३  

(दफा ५ सँग सभबलन्धत) 

ऄन्तवायताका िालग के्षत्र र पणूायङ्क 

लवज्ञान नं.      पद :      तह : 

 क्र स रोि नं. ईभमेदवारको 

नाम 

ऄनभुव  

१० 

व्यलित्व 

५ 

सेवा 

सभबन्धी 

६ 

लवषयवस्तकुो 

ज्ञान 

६ 

जभमा  

२५ 
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ऄनसुचूी - ४ 

....................गाईँ काययपालिकको कायायिय 

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

प्रदशे नं..., नेपाि 

च.नं.         लमलतः    

प.सं.  

 

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

ठेगाना ......................... 

लवषयः करार सभबन्धमा । 

तपाइिाइ लमलत २०७...।....।... लनणययानसुार सलूचकरण गररए बमोलजम ............................ (पदको 

नाम वा काम) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सभझौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  दलेख 

२०७....।.....।.... सभम करारमा रालखएको हुदँा संिग्न काययशतय ऄनरुुप अफनो काम आमान्दारीपवूयक र 

व्यवसालयक मलू्य मान्यता ऄनरुुप गनुयहुन जानकारी गराआन्छ ।  

 साथै अफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस गाईँपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने अचार 

संलहता र अचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराआन्छ ।  

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

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

बोधाथयः 

श्री अलथयक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका अधारमा सभझौता 

बमोलजमको रकम मालसक रूपमा ईपिब्ध गराईनहुु न ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायायिय, ....................................  

गाईँ काययपालिकाको कायायिय ।  
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ऄनसुचूी -  ५ 

         करार सभझौता 

दामाय गाईँपालिका गाईँ काययपालिकाको कायायिय )यसपलछ प्रथम पक्ष भलनएको ) र  ........ लजल्िा, 

...... नगरपालिका/गाईँपालिका वडा नं ..... बस्ने श्री ........  )यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनएको ) का बीच 

दोस्रो पक्षिे दामाय गाईँपालिका कायायियमा (प्रथम पक्ष) .......... (करार) पदमा कामकाज गनय गराईन  

लमलत 207..../.../... को यस कायायियको लनणयय ऄनसुार दहेायका कायय /शतयको ऄलधनमा रही दोश्रो 

पक्षिे पलहिो पक्षिाइ सेवा ईपिब्ध गराईन मन्जरु भएकोिे यो काराको सभझौता गरी एक/एक प्रलत 

अपसमा बझुी लियौं लदयौं। 

शतयहरु 

1. कामकाज सभबन्धमा :- दामाय गाईँपालिका कायायियमा दोश्रो पक्षिे अफुिाइ तोलकएको संिग्न 

कायय लववरण ऄनसुारको कायय पलहिो पक्षिे तोकेको स्थान र समयमा ईपलस्थत भइ गनुयपनयछ र 

अवश्यकतानसुार थप काम गनुयपनेछ ।  

2. काम गनुयपने स्थान:- दोस्रो पक्षिे लनजामलत सेवा ऐन, २०४९ र लनजामती सेवा लनयमाविी २०५० 

बमोलजम कमयचारीिे पािना गनुय पने दालयत्व र अचरण पािन गनुयपने छ र ऄन्य लनजामलत स्थायी 

कमयचारीसरह लबहान १0.०० बजे दखेी नै दामाय गाईँपालिका कायायियमा ऄन्तरगत.......वडा 

कायायिय/शाखा/ स्वास््य चौकी /सामदुालयक स्वास््य आकाइ/ अधारभतु स्वास््य केन्द्रमा हालजर 

हुनपुने छ। 

3. करारमा काम गरे बापत पाईने पाररश्रलमक :- दोस्रो पक्षिे सेवा प्रदान गरे वापत प्रत्येक मलहना काम 

गरर तोलकएको कायय सभपादन मलु्यांकन फारम वडा कायायिय/शाखा/ स्वास््य चौकी /सामदुालयक 

स्वास््य आकाइ/ अधारभतु स्वास््य केन्द्र प्रमखु समक्ष पेश गरी सोही प्राप्त ऄंकको अधारमा मालसक 

रुपमा प्रचलित स्केि बमोलजम नबढ्ने गरी करार शलु्क, चाडपवय खचय,पोशाक भत्ता तथा  लनयमानसुार 

दलैनक भ्रमण भत्ता पाईने छ। र थप कुनै सेवा लिए वापतको लनयमानसुार हुने रकम लनयमानसुार हुनेछ। 

4.लवदा :- दोस्रो पक्षिाइ सावयजलनक लबदा बाहके मलहनामा १ लदन मात्र करार भैपरी अईने 

लबदा,लकररया लबदा अफ्नो ररत र परभपरा ऄनसुार बलढमा पन्र लदन यो करार ऄवलधमा संलचत लवदा 

ईपभोग गररसक्न ुपनेछ ।साथै कायायियको िागी अवश्यक परेको खण्डमा लबदाको लदनमा पलन सेवा 

ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

५.कायायिय तथा सावयजलनक सभपलत्तको सरुक्षा:- दोस्रो पक्षिे कायायियको सरकारी तथा सावयजलनक 

चि ऄचि सभपतीको हानी नोक्सानी वा  लहनालमना गरेको प्रमालणत भए दोस्रो पक्षिाइ सेवावाट हटाइ 

सो को हानी नोक्सानीको के्षतीपलुतय दोस्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ लदन ुपनेछ । 
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6.गो्यता: -दोस्रो पक्षिे कायायियको कागजपत्र, लजन्सी सामान एवं गो्य कुरा वा कागजात ऄनालधकृत 

व्यलििाइ ईपिब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षिाइ सेवावाट हटाइनेछ र हानी नोक्सानीको 

के्षतीपलुतय दोस्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ लदन ुपनेछ । 

7. अचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे दामाय गाईँपालिकाको प्रचलित काननूमा ब्यवस्था भएका अचरण 

तथा ऄनशुासन सभबन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

8. काययसभपादन मलू्यांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको मालसक रुपमा कायय सभपादन मलू्यांकन गने र 

सो कायय सभपादन मलू्यांकन बमोलजम प्राप्त ऄंकको अधारमा तोलकएको प्रचलित स्केि बमोलजम 

नबढ्ने गरी तिबभत्ता भिुानी गने र सो काययसभपादन मलु्यांकन सन्तोषजनक दलेखएमा 

काययलवलधको दफा ७ बमोलजम करार लनलित ऄवलधको िालग थप हुन सक्नेछ । 

9. पाररश्रलमक कट्टी र करार सवेाको शतयको ऄन्त्यः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ िगातार ७ (सात) 

लदन भन्दा बढी ईि सेवा ईपिब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा लदन नसकेमा ऄनपुलस्थत रहकेो 

ऄवलधको पाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः यो संझौता 

पलहिो पक्षिे रि गरी ऄको ब्यवस्था गनय वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा ऄस्वस्थ 

भइ वा ऄन्य कुनै कारणिे सेवा लदन ऄसमथय भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा अचरण 

सभबन्धी कुराहरु बराबर ईल्िघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गनय सक्नेछ र लनजको सट्टा 

ऄको व्यलि करारमा रालख काम िगाईन बाधा पने छैन ।  

10. दावी नपगु्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोलजम काम गरेकै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄस्थायी 

वा स्थायी लनयलुि हुनाका िालग दाबी गनय पाँईने छैन /गने छैन ।  

१1. प्रचलित काननू िाग ू हुनेः यस संझौतामा ईल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम 

हुनेछ ।  

१२ यो करार ऄवलध लमलत ....... साि .......मलहना गते  दलेख .........सभम हुनेछ ।ईि ऄवलधलभत्र स्थायी 

पलुतय भएमा स्वतं करार सभझौता समाप्त भएको मालनने छ। 

पलहिो पक्षको (दामाय गाईँपालिका) तफय वाट हस्ताक्षर गन:े-     दोश्रो पक्षको (करार) तफय वाट हस्ताक्षर 

गन:े- 

दस्तखत:-                दस्तखत:- 

नाम थर :-                                         नाम थर:-  

पद:   -                                                                             ठेगानाः- 

 

कायायियको छाप:- 
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ऄनसुचूी - ६ 

  गाईँ काययपालिकको कायायिय,  सल्यान  

 

करार कमयचारीको कायय लववरणको नमनुाः 

 

कमयचारीको नाम :                                      काम गनुयपने कायायिय / शाखा  

 कमयचारीको पद / तह             

सपुररवेक्षकः       

कायय लववरणः 

तहगत वा पद ऄनसुार कायय लजभमेवारी  

१.  

२.  

३. 

४. 

शाखा प्रमखु                 प्रशासन शाखा प्रमखु                 प्रमखु प्रशासकीय ऄलधककृत 

 

अज्ञािे  

ऄमतृ खडका 

लनलमत्त प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

 

 

 

 

 

 


