
विहादी गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 

कर्यचारी पदपुर्ती र सेिा सुविधा सम्वन्धी र्ापदण्ड २०७६ 

                                                                               

 गाउँ कार्ाापालिकावाट स्विकृत लिलतिः २०७६।०७।०३  

 

प्रस्तािनााः 

लवहादी गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् र  लवहादी गाउँपालिका अन्तगात रहने िास्थ्य संस्थािा रहेका दरवन्दीिा 

कार्ारत स्थालर् किाचारी सिार्ोजन भई लवहादी गाउँपालिकाबाट बालहर गएकोिे लवहादी गाउँपालिकािे प्रदान 

गने अत्यावश्यक िास्थ्य सेवा प्रदान गना कठीनाई भएकोिे अ.हे.व र अ.न.िी सहार्क स्तर चौथो तहिा र कृलि 

सेवा प्रालवलिक सहार्क स्तर पाँचौ तह र पशु सेवा प्रालवलिक पाँचौ तहिा करारिा किाचारी भनाा गरी काििा 

िगाउन किाचारीको पदपुती प्रकृर्ा र सेवा सुलविा सम्वन्धिा ब्यबस्था गना आवश्यक भएकोिे लवहादी गाउँ 

पालिकाको प्रशासकीर् कार्ालवलि लनर्लित गने ऐन २०७५ को दफा ४ बिोलजि लवहादी गाउँकार्ापालिकािे र्ो 

िापदण्ड िीकृत गरी िागु गरेको छ । 

 

पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संविप्त नार् र प्रारिाः 

क. र्स िापदण्डको नाि "किाचारी पदपुती र सेवा सुलविा सम्वन्धी िापदण्ड २०७६"  रहेको छ । 

ख. र्ो िापदण्ड लवहादी गाउँपालिका लभत्र तुरुन्त िागु हुनेछ । 

२. पररभाषााः लविर् वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा र्स िापदण्डिा,  

क. "गाउँपालिका" भन्नािे लवहादी गाउँपालिकािाई सम्झनु पछा  । 

ख. "गाउँ कार्ापालिका" भन्नािे लवहादी गाउँ कार्ापालिकािाई सम्झनु पछा  । 

ग. "िास्थ्य संस्था" भन्नािे लवहादी गाउँपालिका अन्तगातका िास्थ्य चौकी, सािुदार्ीक िास्थ्य ईकाई, 

वलथाङ सेन्टर तथा आरु्वेद औििािर्िाई सिेत सम्झनु पछा  । 

घ. "कार्ाािर्" भन्नािे लवहादी गाँउकार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झनु पनेछ । 

ङ. "सलिलत" भन्नािे किाचारी छनोट गना वनेको दफा ५ विोलजिको सलिलतिाई सम्झनु पनेछ । 

 

पररचे्छद-२ 

कर्यचारीको पदपूर्ती 

३. पदपूर्तीाः 

क. स्थार्ी किाचारीको अभाव भई कार्ासम्पादन गना कठीनाई भएिा  स्थार्ी वा अस्थार्ी दरवन्दीिा 

गाउँकार्ापालिकािे वढीिा २०७७ साि असार िसान्त सम्मको िालग खुिा प्रलतस्पिााद्धारा करारिा 

पदपुती गरी काििा खटाउन सके्नछ । 

४. नू्यनर्तर् र्ोग्यर्तााः  किाचारी पदपूतीको िालग गररएको लवज्ञापनिा देहार्को नु्यनति र्ोग्यता पुगेको 

नेपािी नागररक उमे्मदवार हुन सके्नछ ।  

क. दरखास्त लदने अस्वन्ति लिलतिा १८ विा पुरा भई ३५ विा ननाघेको, 

ख. भलवष्यिा सरकारी सेवािा अर्ोग्य ठहररने गरर कुनै कारबाही नभएको, 

ग. अ.न.िी. सहार्कस्तर चौथो पदको िालग िान्यता प्राप्त शैलिक संस्थाबाट अ.न.िी. कोसा वा स्टाफ 

नसा कोसा वा सो सरह उलताण गरर नेपाि नसाङ्ग पररिदिा दताा भएको, 



घ. अ.हे.व. सहार्कस्तर चौथो पदको िालग िान्यता प्राप्त शैलिक संस्थाबाट अ.हे.व./ हेल्थ अलसषे्टन्ट 

कोसा वा सो सरह उलताण गरर नेपाि िास्थ्य व्यवसार् पररिदिा दताा भएको, 

ङ. कृलि प्रलवलिक सहार्क स्तर पाचौ ंतहको पदको िालग िान्यता प्राप्त शैलिक संस्थाबाट कृलि िुि 

लविर् लिई प्रलवणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उलताण गरेको, 

च. पशुसेवा प्रालवलिक सहार्क स्तर पाचौ ंतहको पदको िालग िान्यता प्राप्त शैलिक संस्थाबाट भेटेरेनरी 

िुि लविर् लिई प्रलवणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उलताण गरेको, 

 

पररचे्छद-३ 

छनौट प्रकृर्ा 

५. छनोट सवर्वर्ताः   

क. किाचारी छनोट गना देहार् विोलजिको एक छनोट सलिलत रहनेछ ।  

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत        संर्ोजक 

िास्थ्य संर्ोजक                                                                          सदस्य 

प्रशासन शाखा प्रिुख         सदस्य-सलचव 

ख. सलिलतिे अवश्यकता अनुसार लवज्ञका रुपिा अन्य ब्यस्वततिाई आिस्वित गना सके्नछ । 
६. दरखास्त अिह्नान गननाः 

क. कार्ाािर्िे ररत दरवन्दीिा पदपूलताका िालग अनुसुची १ विोलजिको ढाँचािा वलढिा १५ लदनको 

सिर् सीिा तोकी दरखास्त अवह्नान गनेछ । 

ख. दरखास्त अवह्नानको सुचना र्स कार्ाािको वेवसाइट र रालष्टि र् स्तरको दैलनक पलत्रकािािा प्रकालशत 

गररनेछ । 

७. छनौट प्रकृर्ााः 

क. छनौट प्रकृर्ा छोटो सुची प्रकालशत गने र िौस्वखक परीिा गरर दुई चरणिा सम्पन्न हुनेछ । 

ख. छोटो सुची प्रकाशन १०० पुणााङ्क र अन्तवाातााको ३० पुणााङ्क  हुनेछ ।  

ग. कार्ाािर्िे आवेदन दताा  गना तोलकएको म्याद सिाप्त भएको लिलतिे दश लदन लभत्रिा  ररत पदको 

लतन गुणािे हुन आउने संख्यािा उमे्मदवार छनौट गरी छोटो सूची प्रकाशन गनुा पनेछ । 

तर उमे्मदवारको दरखास्त कुनै पदिा लतन गुणा भन्दा कि दताा भएिा कि सुची प्रकाशन गना 

उपदफा "ग" िे बािा पने छैन । 

घ. उपदफा "क." बिोलजिको छोटो सूची प्रकाशनका िालग दरखास्त लदने उमे्मदवारहरुको िुल्याङ्कन 

देहार्का आिारिा गररनेछिः 

अ. तोलकएको नु्यनति शैलिक र्ोग्यताको प्राप्त िब्ांक प्रलतशत बापत ६० अंक, 

आ. सम्वस्वन्धत लविर्िा तोलकएको नु्यनति भन्दा िालथल्लो शैलिक र्ोग्यता बापत २० अंक, 

इ. संवस्वन्धत िेत्रिा २ विाको अनुभव बापत वलढिा १० अंक । 

ई. लवहादी गाउँपालिका लभत्र स्थार्ी बसोबास बापत १० अंक र सो भन्दा बालहरको भएिा ५ अंक । 

ङ. उपदफा "ख." को खण्ड "१" बिोलजि नु्यनति शैलिक र्ोग्यताको िब्ांक प्रलतशत बापतको अंक 

लनिाारण देहार् अनुसारको सूत्रका प्रर्ोग गररनेछिः 

नु्यनति शैलिक र्ोग्यताको प्राप्त िंब्ाक प्रलतशत  x ६० 

         १०० 

च. उपदफा "ख." बिोलजि र्ोग्यता तथा अनुभवका प्रिाणपत्रका प्रलतलिपीहरु उमे्मदवार िर्ििे 

हस्तािर सलहत प्रिालणत गरी पेश गनुा पनेछ । र्सरी पेश गररएका कुनै पलन प्रिाणपत्र झुठ्ठा भएको 

पाईएिा थाहा हुनासाथ त्यस्तो उमे्मदवारिाई छनौटको प्रकृर्ािा भए छनौट प्रकृर्ाबाट लनष्कासन 

गरेर र छनौट भई काििा खलटई सकेको भए करार रद्द गरेर कानून बिोलजि कारवाही गररनेछ । 



छ. उपदफा "ख." बिोलजिका आिारहरुिा आवश्यक संख्याका आवेदकहरुको छोटो सूची लनिाारण 

गरेर कार्ाािर्को वेवसाइटिा प्रकाशन गररनेछ । 

ज. छोटो सूची प्रकाशन सँगै अन्तरवातााको लिलत, सिर् र स्थान सिेत तोकी सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ 

। 

८. अम्भिर् र्ोग्यर्ताक्रर्को सूची प्रकाशन गननाः  देहार् बिोलजिको आिारिा उमे्मदवारहरुको अस्वन्ति 

र्ोग्यताक्रिको सूची प्रकाशन गररनेछिः 

क. छोटो सूचीिा परेका सबै उमे्मदवारको अन्तरवाताा परीिािा प्राप्त गरेको अंकका आिारिा अस्वन्ति 

र्ोग्यताक्रको सूची कार्ि गरी प्रकाशन गररनेछ र सोही सूचीबाट ररतत पदिा आवश्यक संख्याका 

उमे्मदवारहरुिाई स्थार्ी बसोबासका र र्ोग्यताक्रिका आिारिा क्रिशिः खटाइनेछ । 

ख. अस्वन्ति र्ोग्यताक्रिको सूचीबाट ररतत पदका िालग आवश्यक संख्याका उमे्मदवारहरुिाई काििा 

खटाई सकेपलछ बाँकी रहेका सबै उमे्मदवारहरु वैकस्विक सूचीिा रहनेछन् । 

ग. अस्वन्ति र्ोग्यताक्रि लनिाारण गदाा उमे्मदवारहरुिे बराबर अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थािा नू्यनति 

शैलिक र्ोग्यताको िब्ांकपत्रिा उले्लस्वखत िब्ांक प्रलतशतिाई आिार िानी बढी प्रलतशत अंक 

प्राप्त गरेका उमे्मदवारिाई अस्वन्ति छनौट गररनेछ । 

घ. िब्ांक प्रलतशत सिेत बराबर रहेको अबस्थािा क्रिशिः अनुभवको अवलि, िालथल्लो तहको शैलिक 

र्ोग्यता, िालथल्लो तहको शैलिक र्ोग्यतािा प्राप्त गरेको अंक प्रलतशत र उिेरको जेष्ठतािाई आिार 

िानी अस्वन्ति र्ोग्यताक्रि लनिाारण गररनेछ । 

 

पररचे्छद-४ 

कार्र्ा खटाउने 

 

९. करार सम्झौर्ता गरी कार्र्ा खटाउनेाः 

खलटने कार्ाािर् वा िास्थ्य संस्थाको टंुगो िागेपलछ कार्ाािर्िे हरेक उमे्मदवारसँग सेवाका शता र 

सुलविा सिेत खुिाई करार सम्झौता गरी सम्वस्वन्धत कार्ाािर् वा िास्थ्य संस्थािा कािकाज गना खटाउनु 

पनेछ । 

१०. िैकम्भिक उमे्मदिारिाई खटाउनेाः 

क. छनौट भएका उमे्मदवारहरुिधे्य कुनै उमे्मदबार अस्वन्ति नलतजा प्रकाशन भएको लिलतिे सात 

लदनलभत्र करार सम्झौता गना नआएिा कार्ाािर्िे लनजको सट्टािा वैकस्विक उमे्मदवारिाई 

लसफाररस गरी सम्वस्वन्धत कार्ाािर् वा िास्थ्य संस्थािा कािकाज गने गरी खटाउन सके्नछ । 

ख. र्सरी खटाइएका उमे्मदवारहरुिे कार्ाािर्िे खटाएको लिलतिे सात लदन लभत्र खलटएको सम्वस्वन्धत 

कार्ाािर् वा िास्थ्य संस्थािा हालजर भई सकु्नपनेछ । हालजर भएको जानकारी सम्वस्वन्धत कार्ाािर् 

वा िास्थ्य संस्थािे कार्ाािर्िा पठाउनु पनेछ । खटाएको सम्वस्वन्धत कार्ाािर् वा िास्थ्य संस्थािा 

सात लदन लभत्र हालजर नहुने व्यस्वततिाई र्ोग्यताक्रिको सूचीबाट हटाई लनजको स्थानिा कार्ाािर्िे 

वैकस्विक सूचीिा रहेका उमे्मदवारहरु िधे्यबाट र्ोग्यताक्रििा सबैभन्दा अगालि हुने अको 

उमे्मदवारिाई काि काज गना खटाउनेछ । 

 

पररचे्छद-५ 

वजमे्मिारी, करार अिवध र पदरु्क्त्त हुने अिस्था 

 

११. कर्यचारीको कार्यवििरण र्तथा वजमे्मिारीाः 

क. गाउँ कार्ापालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतको प्रत्यि सुपेरीवेिण, लनदेशन र लनर्िणिा रही 

सोही पदिा रही लनर्िानुसार तोलकए बिोलजि कािकाज गनुापनेछ । 

१२. करार अिवधाः  नेपाि सरकार/प्रदेश सरकार/स्थालनर् सरकारको स्थार्ी किाचारीको रुपिा सोही पदिा 

लसफाररस भई आएिा बाहेक करार अवलि बढीिा २०७७ साि असार िसान्त सम्मको हुनेछ । 



तर र्सरी सोही पदिा लसफाररस भई आउने स्थार्ी किाचारी र करारिा कार्ारत किाचारीको 

संख्या बराबर भएिा करारिा कार्ारत सवै सेवाबाट हट्नेछन् । करारिा कार्ारत किाचारीको संख्या 

भन्दा कि संख्यािा सोही पदिा स्थार्ी किाचारी लसफाररस भई आएिा र्सरी आउने स्थार्ी किाचारीको 

स्थार्ी ठेगाना पलहिो प्राथलिकता र कार्ारत किाचारी करार लनरु्लत हुदाका बखत रहेको लनजको 

र्ोग्यताक्रििाई दोस्रो प्राथलिकता िालन क्रिशिः सेवाबाट हटाई पदस्थापन गना दफा १२ िे बािा पुर्ााएको 

िालननेछैन । 

१३. वजमे्मिारीबाट हटाउन सवकनेाः 

कािको िुल्याङ्कन सम्बस्वन्धत गाउँ कार्ापालिकाका प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतबाट हुनेछ र कार्ासम्पादन 

सन्तोिजन नभएिा कार्ाािर्को लनणार्बिोलजि पदबाट हटाउन सके्नछ । 

१४. पद ररक्त्त हुने अिस्थााः 

क. देहार्को अवस्थािा करारिा लनरु्लत भएका किाचारीको पद ररतत भएको िालननेछिः 

अ. दफा १३ बिोलजि लजमे्मवारीबाट हटेिा, 

आ. लनजिे पेश गरेको राजीनािा िीकृत भएिा, 

इ. गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िा जानकारी नगराई िगातार सात लदनसम्म सम्वस्वन्धत 

कार्ास्थििा अनुपस्वस्थत रहेिा लनजिाई कार्ाािर्को लनणार् बिोलजि कािबाट हटाउने गरी 

करार रद्द गने लनणार् गरेिा, 

ई. भ्रष्टि ाचार गरेिा, 

उ. फौजदारी अलभर्ोगिा कसुरदार ठहरेिा, 

ऊ. लनजको िृतु्य भएिा । 

 

पररचे्छद-६ 

सेिा शर्तय र सुविधा 

 

१५. र्तिब भतााः 

क. अ.न.िी., अ.हे.व. सहार्क स्तर चौथो तहको पदका किाचारीिे िालसक तिब रु. २२००० (अिरेलप 

बाइस हजार िात्र) र पोिाक खचा पाउनेछन् । 

ख. कृलि सेवा प्रालवलिक सहार्क स्तर पाँचौ तह र पशु सेवा प्रालवलिक सहार्क स्तर पाँचौ तहको पदका 

किाचारीिे िालसक तिब र पोिाक खचा नेपाि सरकारिे तोकेको नु्यनति सुरु से्कि सरह हुनेछ । 

१६. विदााः 

क. र्स िापदण्डअनुसार लनरु्लत भएका किाचारीहरुिे देहार् बिोलजिका लवदाहरु पाउनेछन् : 

अ. घर लवदािः रुजु हालजरीको आिारिा एक िलहना काि गरे बापत एक लदन । 

आ. लबरािी लवदािः लनर्िानुसार । 

इ. प्रसुलत लवदािः लनर्िानुसार । 

ई. लकररर्ा लवदािः लनर्िानुसार । 

ख. उपदफा "क." बिोलजिका कुनै पलन लकलसिका लबदाहरु सलित गरे बापत कुनै सुलविा पाइने छैन 

। 

ग. प्रसुलत लवदा पाउन कस्वििा छ िलहना सेवा गरेको हुनु पनेछ । 

घ. एक आलथाक विाका लवदा सोही आलथाक विा लभत्रिा उपभोग गररसकु्न पनेछ । 

१७. विदाको स्वीकृवर्ताः 

किाचारीको लवदाको िीकृलत स्थालनर् तहको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतिे गनेछ । 

 

  



पररचे्छद-७ 

विविध 

 

१८. आचरणाः गाउँपालिका बाट लनरु्लत भएका किाचारीहरुिे लनजािती किाचारीहरुका िालग तोलकएका 

आचरण र अनुशासनको पािन गनुा पनेछ । 

१९. बचाउ र खारेजीाः र्ो कार्ालवलि गाउँ कार्ापालिकाको लनणार् भएिा लनणार्ानुसार र लनणार् नभएिा २०७७ 

असार िसान्त सम्म िागु हुनेछ । 

 

 

 

  



अनुसुची १ 

( दफा ८ को उपदफा (क.) सँग सम्बम्भन्धर्त) 

आिेदनको ढाँचा 

आिेदकको व्यम्भक्त्तगर्त वििरणाः 

 

१. लवज्ञापन नं. : 

२. पद : 

३. नाि थरिः 

४. बाबु /आिाको नाििः 

५. बाजेको नाििः 

६. स्थार्ी ठेगाना लजल्लािः  स्थालनर् तहिः                विा नं. 

७. जन्म लिलतिः        साि         िलहना        गते । हािको उिेरिः        विा         िलहना        लदन ।                  

८. नागररकता नं./जारी भएको लजल्लािः 

९. लिङ्गिः      वैवालहक स्वस्थतीिः 

१०. इिेििः      िोवाइि नं.: 

 

शैविक र्ोग्यर्ता सम्बम्भन्ध वििरण एस.एि.सी. देम्भख र्ावथ 

र्ोग्यर्ता विद्यािर्/विश्वविद्यािर् रु्ि विषर् उवतयण गरेको 

साि 

प्राप्ताङ्क 

प्रवर्तशर्त 

     

     

     

     

     

     

 

र्स आिेदन साथ संिग्न कागजार्तहराः 

१. नेपािी नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप, 

२. शैलिक र्ोग्यताको िब्ांङ्कपत्रको प्रलतलिलप, 

३. अनुभव प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप, 

४. लवज्ञापन अनुसारका कागजातहरु 

 

 

                                                                                 उमे्मदवारको पुरा दस्तखतिः 

दुवै कान देस्वखनेगरर 

हािसािै स्वखचेको 

फोटो 


