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लिखु गाउँपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन कायमलिलि, २०७५ 

प्रमालिकरि लमल िः- २०७५/०४/०२ 

लनयमाििी नं. - ६ 

संशोिनिः- 

प्रथम संशोधन ममम िः- २०७७/०९/१६ 

प्रस् ावनािः- मिख ु गाउँपामिकािे उपिब्ध गराउन ेसेवा प्रवाह र मवकास मनमााणको कार्ािाई व्र्वमस्थ  र प्रभावकारी 

बनाउन र्स गाउँपामिका/नगरपामिकाको िामग नेपाि सरकारिे स्वीकृ  गरेको कमाचारी दरवमददको अमधनमा रमह 

प्रामवमधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौ ाका आधारमा सेवा करारमा मिन ेकार्ािाई व्र्वमस्थ  गनाका िामग मिख ु

गाँउ कार्ापामिकािे ममम  २०७५ मा र्ो कार्ामवमध स्वीकृ  गरी जारी गरेकोछ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भिः 

(क) र्स कार्ामवमधको नाम " मिख ुगाउँपामिकामा प्रामवमधक कमाचारी व्र्वस्थापन सम्बदधी कार्ामवमध, २०७५" 

रहकेो छ ।  

(ख) र्ो कार्ामवमध कार्ापामिकािे मनणार् गरेको ममम बाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषािः मवषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स कार्ामवमधमा- 

(क)  "अध्र्क्ष वा प्रमखु" भदनािे क्रमशिः गाउँपामिकाको अध्र्क्ष वा नगरपामिकाको प्रमखु सम्झन ुपदाछ । 

(ख)  "ऐन" भदनािे “स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।  

(ग)  "कार्ामवमध" भदनािे “ मिख ुगाउँपामिकामा करारमा प्रामवमधक कमाचारी व्र्वस्थापन सम्बदधी कार्ामवमध, 

२०७५” सम्झन ुपदाछ ।  

(घ)  "कार्ाािर्" भदनािे गाउँ कार्ापामिकाको कार्ाािर् सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) "प्रामवमधक कमाचारी" भदनािे दफा ३(२) बमोमजम प्रामवमधक सेवा उपिब्ध गराउन ेगरी व्र्वस्था भएका 

कमाचारी सम्झन ुपदाछ । 

(च) "सममम " भदनािे दफा ५ बमोमजम गमि  अद वा ाा  था समूचकरण सममम  सम्झन ुपदाछ । 

 

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

स्थानीर्  हमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वस्थाको दफा १५(४) बमोमजम प्रामवमधक कमाचारी करारमा राख्ने 

प्रर्ोजनको िामग र्ो कार्ामवमध स्वीकृ  गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाािर्िे दहेार्को सवेासँग सम्बमदध  प्रामवमधक कमाचारी र्स कार्ामवमध बमोमजम अवमध  ोकी 

करारमा राख्न सक्नेछिः  

(क) इमदजमनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बमदध  
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(ख) कृमष सेवासँग सम्बमदध  

(ग) पश ुसेवासँग सम्बमदध  

(घ) वन सेवासँग सम्बमदध  

(ङ) स्वास््र् सेवासँग सम्बमदध  

(छ) अदर् कुनै प्रामवमधक सेवासँग सम्बमदध  । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थािः दफा ३ बमोमजमका प्रामवमधक कमाचारी कार्ाािर्िे करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िामग 

समूचकरण  था छनौट सम्बदधी व्र्वस्था दहेार् बमोमजम हुनेछिः  

(१) प्रामवमधक कमाचारीको अनसुमूच - १ बमोमजम स्वीकृ  कार्ा मववरण बमोमजम पद वा सेवा क्षेत्र  था 

सम्बमदध  सेवा समहूको र्ोग्र् ा, पाररश्रममक, सेवा श ा समे   ोकी सम्बमदध  कार्ाािर्को सचूनापाटी, वेभसाईट 

 था अदर् कुनै सावाजमनक स्थिमा अनसुचूी - २ बमोमजमको ढाँचामा कम् ीमा १५ (पदर) मदनको सचूना प्रकाशन 

गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमनूा अनसुचूी - ३ बमोमजम हुनेछ । आवेदन दस् रु गाउँपामिकाबाट मनधाारण भए 

बमोमजम हुनेछ ।  

(३) परीक्षण मवमधिः

 (१)उपमनर्म २ बमोमजम पना आएका आवेदनक ााहरुको छनौट मनर्म बमोमजम गमि  

सममम िे दहेार्का सबै वा आवश्र्क ा अनसुारको परीक्षण मवमध प्रर्ोग गरर गना सक्नेछिः- 

(क) प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रम सचूी 

(ख) मिमख  पररक्षा 

(ग) प्रर्ोगात्मक पररक्षा 

(घ) अद रवा ाा 

(२) संघ  था प्रदशे सरकारबाट सश ा कार्ाक्रमका िामग कमाचारी मनर्कु्त गनुा परेमा र सो सम्बदधमा    ्   ्

सरकारबाट मागादशान पमन प्राप्त भएमा सोही बमोमजम गररनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोमजम आवेदन माग गदाा प्रामवमधक कार्ा (इमदजमनर्ररंग, स्वास््र्  था पश ु मचमकत्सा 

िगार् का अदर् क्षेत्र) का िामग आवश्र्क पने व्र्वसामर्क प्रमाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्मक्तिे मात्र आवेदन 

मदन सक्नेछन ्। 

(५) प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रम सूचीिः

 (१)प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रम सचूी दहेार्को मलू्र्ाङ्कन बमोमजम प्रकाशन 

गररनेछिः- 

(क) मामथल्िो  हको शैमक्षक र्ोग्र् ा बाप िः २ अंक 

(ख) कार्ा अनभुव बाप िः ३ अंक (प्रम  वषा ०.५ अंकका दरिे) 

(ग) समावेशी समहू (ममहिा, आमदवासी जनजा ी, दमि , अपाङ्ग) बाप िः २ अंक 

(घ) स्थानीर् बामसददा भए बाप िः ८ अंक (मिख ुगाउँपामिकाको भए ८ अंक र मिख ुगाउँपामिका बामहर 

ओखिढुङ्गा मजल्िाको भए ४ अंक) 
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(२) उप मनर्म ५(१) बमोमजम कुनै पमन अंक प्राप्त गना नसकेका उम्मेदवारिाई पमन अन ुीणा मामनने छैन ।   

(६) मिमख  पररक्षािः

 मिमख  पररक्षा व्र्वस्थापन दहेार् बमोमजम हुनेछिः- 

(क) मिमख  परीक्षाको पाि्र्क्रम िोक सेवा आर्ोगिे मनधाारण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(ख) प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रम सचूीमा समावेश भएका उम्मेदवारिे मात्र मिमख  पररक्षामा भाग मिन पाउनेछन।् 

(ग) मिमख  पररक्षा सम्बदधी अदर् व्र्वस्था पररक्षाको स्वच्छ ा  था प्रम स्पधाामा संकुचन नहुने गरर मनर्म 

५ बमोमजमको सममम िे मनधाारण गरे बमोमजम हुनेछ । 

(७) प्रर्ोगात्मक परीक्षा  था अद वाा ाािः

 मनर्म ५ बमममजमको सममम िे मिमख  परीक्षामा उत्तीणा भएका 

मध्र्े प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रम र मिमख  परीक्षाको एकमुष्ट र्ोग्र् ा क्रमको आधारमा कम् ीमा माग पद 

संख्र्ाको १५०% उम्मेदवारको प्रर्ोगात्मक परीक्षा  था अद वाा ाा मिनेछ । 

(८) अमद म र्ोग्र् ा क्रम सूचीिः

 मनर्म ४ (५, ६, ७) बमोमजम मिईएका परीक्षाहरुमा प्राप्त अंकहरुिाई 

जम्मा श  प्रम श मा दहेार् बमोमजम भार मदई सबै भददा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवार मसफाररस हुने गरर 

अमद म र्ोग्र् ा क्रम सचूी प्रकाशन गररनेछिः- 

(क) प्रारमम्भक र्ोग्र् ा क्रमिः बढीमा १५% 

(ख) मिमख  परीक्षािः कम् ीमा ७५% 

(ग) प्रर्ोगात्मक  था अद वाा ाािः बढीमा १०% 

 

५. कममचारी छनौट सलमल िः

 (१) मनर्म ४ बमोमजमको परीक्षा सञ्चािन, व्र्वस्थापन  था मसफाररसका िामग 

दहेार् बमोमजमको कमाचारी छनौट सममम  गिन गररनेछिः- 

(क) प्रमखु प्रशासकीर् आमधकृ    - संर्ोजक 

(ख) कार्ापामिकािे  ोकेका दईुजना अमधकृ  कमाचारी  – सदस्र्  

(२) उप मनर्म १ बमोमजम बनेको सममम िे आवश्र्क ा अनसुार मवषर् मवज्ञिाई आमदत्रण गना सक्नेछ । 

६. सूलचकरिको लििरि प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोमजम सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दफा ५ 

बमोमजमको सममम को मसफाररसको आधारमा कार्ाािर्िे उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गना 

 ोमकएको शाखा आमद समे  उल्िेख गरी र्ोग्र् ाक्रम अनसुार समूचकरणको मववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोमजम समूचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर संख्र्ामा वैकमल्पक उम्मेदवारको 

सचूी समे  प्रकाशन गनुापनेछ र मसफाररश भएका उम्मेदवारहरुको सचूी सचूना पाटीमा समे  टाँस गनुापनेछ ।  

 र आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार समुचकरण गना समकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोमजमका र्ोग्र् ाक्रममा रहकेा उम्मेदवारिाई मछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी गराई 

सोको अमभिेख समे  राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेिः (१) कार्ाािर्िे समूचकृ  गरेका मुख्र् उम्मेदवारिाई ७ (सा ) मदनको म्र्ाद मदई करार गना सचूना 

मदनपुनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोमजमको अवधी मभत्र करार सम्झौ ा गना आउने समूचकृ  उम्मेदवारसँग कार्ाािर्ि े

अनसुचूी - १ बमोमजमको कार्ा-मववरण समह  अनसुचूी - ४ बमोमजमको ढाँचामा करार गनुापनेछ । उक्त अवमध मभत्र 

सम्पका  राख्न नआएमा क्रमशिः वैकमल्पक उम्मेदवारिाई सचूना मदई करार गना समकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोमजम करार गरे पश्चा  अनसुचूी - ५ बमोमजको पत्र कार्ाािर्िे प्रामवमधक कमाचारीिाई 

मदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोमजम कार्ाािर्िे कार्ामववरण मददँा मवषर्ग  शाखा समे   ोकी काममा िगाउन ुपनेछ 

।  

(५) र्स कार्ामवमध बमोमजम करार गदाा सामादर्  आमथाक वषाको श्रावण १ (एक) दमेख अको वषाको 

असारसम्मका िामग मात्र करार गनुा पनेछ ।  र उक्त पदि े गनुापने काम समाप्त भएमा वा पर्ााप्त नभएमा वा 

कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीर्  हि ेकामको बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोमजम एक आमथाक वषाको मनमम्  सेवा करारमा मिएको व्र्मक्तिाई पनुिः अको वषाको 

िामग सेवा करारमा मिन ुपरेमा पनुिः पररक्षण, छनौट र शरुू करार सरह मामन सम्झौ ा गररनेछ ।  

(७) प्रामवमधक कमाचारीिे स्वेच्छािे करार मनरद र ा गना नचाहमेा कम् ीमा १ (एक) ममहना अगाडी 

कार्ाािर्मा मिमख  रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अद  गरी काम छोडेमा त्र्स् ो 

व्र्मक्तिाई पनुिः करारमा काम गन ेअवसर मदईने छैन । 

(८) र्स दफा मवपरर को अवमध उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भददा बढी रकम भकु्तानी मदएमा 

त्र्सरी अवमध उल्िेख गने वा रकम भकु्तानी गने कमाचारीको  िव भत्ताबाट कट्टा गरी असिू उपर गररनेछ र 

मवभागीर् कारवाही समे  गररनेछ ।  

८. कायम श म, पाररश्रलमक र अिलि :  (१) र्स कार्ामवमध बमोमजम सेवा करार सम्झौ ा गररएका प्रामवमधक 

कमाचारीको मामसक पाररश्रममक सम्बमदध   ह वा पदको शरुु  िब स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौ ामा उल्िेख 

भए बमोमजम हुनेछ । स्थानीर् भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररेट बमोमजम करारमा उल्िेख भए अनसुार 

स्थानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन समकनेछ ।  

(२)  कार्ाािर्िे कार्ा-मववरणमा उल्िेख भए बमोमजम प्रगम को स्थिग  वा वस् गु  प्रम वेदनका 

आधारमा कार्ा सम्पादन अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा मफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

   र करार सम्झौ ामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, मफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपिब्ध गराउन समकने छैन ्। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्रामवमधक कमाचारीको पाररश्रममक भकु्तानी गदाा मनजिे ममहनाभरी गरेको कामको 

मववरण (Time Sheet) समह को प्रम वेदन  र्ार गना िगाई सम्बमदध  मवषर्ग  शाखाको मसफाररशको आधारमा 

मात्र भकु्तानी गनुा पनेछ । 

(४) र्स कार्ामवमध बमोमजम प्रामवमधक कमाचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पमछ कुनै पमन पदमा 

अस्थार्ी वा स्थार्ी मनर्कु्ती हुनाका िामग कुनै पमन दाबी गना पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोमजम करार गदाा काम शरुु गने ममम  र अदत्र् गने ममम  समे  उल्िेख गनुापनेछ।  र 

त्र्स् ो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भददा बढी हुने छैन । 
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९. करार समाप्तीिः (१) र्स कार्ामवमध बमोमजम करार गररएको पद वा दरबददीमा नेपािको संमवधान बमोमजम 

कमाचारी समार्ोजन भई खमटई आएमा वा स्थार्ी पदपमू ा भएमा त्र्स् ो व्र्मक्तको करार स्व िः अदत्र् हुनेछ ।

  

(२) करार सम्झौ ा गररएको प्रामवमधक कमाचारीको कार्ा सद ोषजनक नभएको भमन कार्ार  मवषर्ग  शाखा वा 

कार्ाािर्िे मसफाररश गरेमा अध्र्क्षिे आवश्र्क छानमवन गना िगाई सफाइको मौका मदई कार्ाािर्िे जनुसकैु 

अवस्थामा करारबाट हटाउन समकनेछ ।  

१०. लिलिििः

 (१) मनर्म ४ बमोमजमको परीक्षामा उत्तीणा भई अमद म र्ोग्र् ा क्रममा माग पद संख्र्ा भददा  ि रहकेो 

कारणिे मसफाररस हुन नसकेका उम्मेदवारहरु स्व िः वैकमल्पक सचूीमा रहने छन ्र कुनै कारणिे मसफाररस भएको 

ममम िे १ वषा मभत्र कुनै पद ररक्त हुन गएमा सोही पदका िामग वैकमल्पक सचूीमा रहकेा उम्मेदवार मध्र्े र्ोग्र् ा 

क्रमको आधारमा करार मनर्मुक्तको िामग मसफाररस गना समकनेछ । 

(२) मवदािः करारमा मनर्कु्त भएका कमाचारीहरुका िामग मवदा सम्बदधमा दहेार् बमोमजम हुनेछिः 

(क) करारमा मनर्कु्त भएका कमाचारीहरुिे मजम्मेवारी अको वषामा नसने गरर अथवा संमच  नहनुे गरर प्रम  

ममहना रुजु हामजर भई कामकाज गरे बाप  १ मदनको दरिे घर मवदा, आधा मदनको दरिे भैपरी  था पवा 

मवदा, सेवा अवधी भरर बढीमा २ पटक १५ मदनको दरिे मकररर्ा मवदा र ममहिा कमाचारीहरुिे मात्र 

सेवा अवमध भररमा बढीमा २ पटक ६० मदनका दरिे  प्रसमु  मवदा पाउने छन ्। 

(ख) मवदा अवधी भरको परूा  िब सम्बमदध  कमाचारीिाई प्रदान गररने छ । 

(ग) करार अवमध समाप्त हुदँाको बख  संमच  रहकेो कुनै पमन मवदा बाप  कुनै पमन प्रकारिे भकु्तानी गररने 

छैन । 

(३) िगा ार ६ ममहना सम्म करार मनरद र ा भई अटुट रुपमा सेवा गरेका कमाचारीहरुिाई सािबसािी रुपमा १ 

ममहनाको  िब बराबरको रकम चाडपवा खचा र रु १०,०००।०० पोशाक भत्ता उपिब्ध गराईनेछ ।  

११. बािा अडकाउ फुकाउनेिः

 र्स कार्ामवमधको कार्ाादव्र्नको क्रममा कुनै बाधा पना गए कार्ापामिकािे आवश्र्क 

मनणार् गरर बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१२. बचाउिः

 र्स अमघ कमाचारी छनौट  था मसफाररस सम्बदधी भए गरेका कामहरु र्सै बमोमजम भएको मामननेछ ।   

 


 प्रथम पटक संशोमध  
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अनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बमदध  कार्ामववरणको ढाँचा) 

मिख ुगाउँ कार्ापामिकको कार्ाािर् 

ओखिढुंगा 

प्रदशे नं १, नेपाि 

 

कायम लििरिको नमुनािः 

प्रामवमधक कमाचारीको पद नामिः  काम गनुापने स्थानिः 

प्रामवमधक कमाचारीको नामिः       

सपुररवेक्षकिः  प्रम वेदन पेश गनुापने अमधकारीिः  

कायम लििरििः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बमदध  आवेदनको ढाँचा) 

मिख ुगाउँ कार्ापामिकको कार्ाािर् 

ओखिढुंगा 

प्रदशे नं १, नेपाि 

 

करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकामश  ममम  : २०७  /    /     ) 

 

.........गाउँपामिका/नगरपामिकाको िागी ..............................(मवषर्ग  शाखा) मा रहन े गरी 

.............................................................(पद) को रुपमा दहेार्को संख्र्ा र र्ोग्र् ा भएको प्रामवमधक कमाचारी 

करारमा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र् ा पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचूना प्रकामश  भएको ममम िे १५ (पदर) मदन मभत्र 

मदनको २:०० बजेसम्म राजस्व म रेको रमसद समह  दरखास्  मदन हुन सम्वमदध  सवैको िामग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको 

छ । र्सको फाराम, दरखास्  दस् रु, कार्ा–मववरण, पाररश्रममक, सेवाका श ाहरु समह को मवस्  ृ मववरण कार्ाािर्बाट वा 

वेवसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्र्ा 

  

  

२. शैलिक योग्य ा र अनुभि (नमुना) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. दर्नू म र्ोग्र् ा (जस् ैिः नेपाि सरकारवाट मादर् ा प्राप्त मवश्वमवद्यािर्वाट Civil Engineering मा स्ना क (B.E) र 

कुनै सम्बद्ध मवषर्मा मवषर्मा स्ना कोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकमा B.E उ ीणा गरी सम्बद्ध कार्ामा कम् ीमा ...... वषाको कार्ा अनभुव भएको  ।  

४. .... वषा उमेर परुा भई .... वषा ननाघेको हुनपुने । 

५. नेपाि इमदजमनर्ररङ्ग काउमदसिमा द ाा भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. अदर् प्रचमि  काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखास् मा संिग्न गनुमपनेिः उम्मेदवारको व्र्मक्तग  मववरण, शैमक्षक र्ोग्र् ाको प्रमामण  प्रम मिमप, नेपािी 

नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रमामण  प्रम मिमप, अनभुवको प्रमामण  प्रम मिमप  था प्रचमि  नेपाि काननू बमोमजम 

मवमभदन काउमदसि वा पररषद ् वा अदर्मा द ाा भएको प्रमामण  प्रम मिमप संिग्न हुनपुनेछ । पेश गररन े सबै 

प्रम मिमपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ंिे हस् ाक्षर गरी प्रमामण  गने ।  
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अनसुचूी - ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बमदध  दरखास्  फारामको ढाँचा) 

मिख ुगाउँ कार्ापामिकको कार्ाािर् 

ओखिढुंगा 

प्रदशे नं १, नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्  फाराम 

(क) वैर्मक्तक मववरण 

 नाम थर

  

(दवेनागरीमा)  

(अंग्रेजी िूिो अक्षरमा)  मिङ्ग: 

नागररक ा नं: जारी गने मजल्िा : ममम  : 

स्थार्ी 

िेगाना 

क) 

मजल्िा 

ख) न.पा./गा.मव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 

: 

ङ) मागा/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम, थर : जदम ममम  :             (मव.सं.मा)              (ईमस्व संव मा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषा            ममहना 

(ख) शैमक्षक र्ोग्र् ा/ ामिम (दरखास्  फाराम भरेको पदको िामग चामहने आवश्र्क दर्नू म शैमक्षक र्ोग्र् ा/ ामिम मात्र 

उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यून म 

योग्य ा 

लिश्वलिद्यािय/बोडम/ ालिम 

लदने संस्था 

शैलिक 

उपालि/ ालिम  

संकाय शे्रिी/प्रल 

श  

मूि 

लिषय 

शैमक्षक र्ोग्र् ा      

     

 ामिम      

(ग) अनुभि सम्बन्िी लििरि  

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

देलख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखास् मा खिुाएका सम्पणूा मववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्  बझुाएको पदको सचूनाको िामग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै 

सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएमा प्रचमि  काननू बमोमजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने 

भनी प्रचमि  काननू  था र्स दरखास्  फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेमख  सबै श ा  था मनर्महरु पािना गना मदजरु गदाछु । साथै 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
पुरै मुिाकृति देखिने 
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्ििि 
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करारमा उल्िेमख  श ाहरु पणूा रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कमम् मा ३ ममहनाको पवूा 

सचूना मदई कार्ाािर्मा मनवेदन मदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस् ख  

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

लमल : 

कार्ाािर्िे भनेिः 

रमसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्  अस्वीकृ  भए सो को कारण : 

दरखास्  रुज ुगनेको नाम र दस् ख िः 

ममम  : 

दरखास्  स्वीकृ /अस्वीकृ  

गनेको दस् ख  

ममम  : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्  साथ सचूनामा उल्िेमख  िगार्  मनम्नमिमख  कागजा हरु अमनवार्ा रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमामण  गरी 

पेश गनुा पनेछ । 

(१) नेपािी नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रम मिमप,   (२) समकक्ष ा र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रम मिमप, 

(३) दर्नू म शैमक्षक र्ोग्र् ाको प्रमाणपत्र र चाररमत्रक प्रमाणपत्रको प्रम मिमप, प्रामवमधक कार्ा (इमदजमनर्ररङ्ग, स्वास््र्  था 

पश ु मचमकत्सा िगार् का अदर् के्षत्र) का िामग आवश्र्क पने व्र्वसामर्क प्रमाणपत्र (िाईसेदस)को प्रम मिमप,  ामिम र 

अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समे को प्रम मिमप, आमद । 
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अनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बमदध  करार सम्झौ ाको ढाँचा) 

करार सम्झौ ा 

 

मिख ु गाउँ कार्ापामिकाको कार्ाािर्, (र्सपमछ पमहिो पक्ष भमनएको) र ....................मजल्िा, 

...................गाउँपामिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ (र्सपमछ दोश्रो पक्ष 

भमनएको) का बीच .....गाउँपामिका .................................................(इमदजमनर्र) को कामकाज गना गराउन ममम  

२०७   /......./...... को मनणार् अनसुार दहेार्का कार्ा/श ाको अमधनमा रमह दोश्रो पक्षिे पमहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध 

गराउन मदजरु भएकािे र्ो करारको संझौ ा गरी एक/एक प्रम  आपसमा बमुझ मिर्ौं मदर्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई  ोमकएको संिग्न कार्ा मववरण अनुसारको कार्ा पमहिो पक्षिे 

 ोकेको समर् र स्थानमा उपमस्थ  भई गनुा पनेछ र आवश्र्क ानसुार थप काम गनुा पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान :...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बाप  पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्र्ेक ममहना व्र्म   भएपमछ, पमहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई 

मामसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रममक 

उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरिको पािनािः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपामिकाको प्रचमि  काननूमा ब्र्वस्था भएका आचरण  था अनशुासन 

सम्बदधी व्र्वस्थाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. लिदािः दोस्रो पक्षिाई साबाजमनक मबदा बाहके अदर् कुनै पमन मकमसमको मबदा उपिब्ध हुने छैन । साथै कार्ाािर्को 

िामग आवश्र्क परेको खण्डमा मबदाको मदनमा पमन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । र्सरी सावाजमनक मबदाको मदनमा 

कार्ाािर्मा काम िगाए बाप  मामसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पक्षिाई मदईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पलिको सुरिािः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को चि अचि सम्पमत्तको नोक्सानी वा महनाममना गरेमा सो 

को क्षम पमू ा वा हानी नोक्सानीको मबगो दोश्रो पक्षिे पमहिो पक्षिाई मदन ुपनेछ । 

७. गोप्य ािः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को कागजपत्र, मजदसी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजा  कुनै अनमधकृ  व्र्मक्त वा 

दशेिाई उपिब्ध गराएको प्रमामण  भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको मत पमू ा 

दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचूीमा समे  रामखनेछ ।   

८. करार अिलििः र्ो करार २०७...  ।........।..........दमेख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्मको िामग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनिः पमहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन मलू्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन गदाा 

सािवसािी मनरद र ा मदन उपर्कु्त दमेखएमा कार्ामवमधको दफा ९ बमोमजम करार मनमश्च  अवमधको िामग थप हुन 

सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको श मको अन््यिः दोश्रो पक्षिे पमहिो पक्षिाई िगा ार ७ (सा ) मदन भददा 

बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएमा, सद ोषजनक सेवा मदन नसकेमा अनपुमस्थ  रहकेो अवमधको पाररश्रममक 

दामासामहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरेमा स्व िः र्ो संझौ ा पमहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्वस्था गना 

वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अदर् कुनै कारणिे सेवा मदन असमथा भएमा वा काम 

सद ोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको संझौ ा रद्ध गना सक्नेछ र 

मनजको सट्टा अको व्र्मक्त करारमा रामख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  
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११. दािी नपुग्नेिः दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोमजम काम गरेकै आधारमा पमछ कुनै पमन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी 

मनर्मुक्त हुनाका िामग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलि  कानून िागू हुनेिः र्स संझौ ामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचमि  नेपाि काननू बमोमजम हुनेछ ।  

 

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

हस् ाक्षर : हस् ाक्षर :  

नाम :    नाम : 

पद :  िेगाना :  

कार्ाािर्को छापिः  
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अनसुचूी - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बमदध  करार सचूना पत्रको ढाचँा) 

मिख ुगाउँ कार्ापामिकको कार्ाािर् 

ओखिढुंगा 

प्रदशे नं १, नेपाि 

 

च.नं.         ममम िः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

मवषर्िः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई ममम  २०७...।....।... मनणार्ानसुार समूचकरण गररए बमोमजम ............................ (पदको नाम वा काम) का 

िामग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बमोमजम ममम  २०७....।....।...  दमेख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रामखएको 

हुदँा संिग्न कार्ाश ा अनरुुप आफनो काम इमाददारीपवूाक र व्र्वसामर्क मूल्र् मादर् ा अनरुुप गनुाहुन जानकारी गराइदछ ।  

 साथै आफ्नो काम क ाव्र् पािना गदाा र्स गाउँपामिकाको कमाचारीिे पािना गनुापने आचार संमह ा र 

आचरणको समे  पररपािना गनुा हुन जानकारी गराइदछ ।  

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

प्रमखु प्रशासकीर् अमधकृ  

बोिाथमिः 

श्री आमथाक प्रशासन शाखािः प्रमामण  हामजर/Time Sheet समह को प्रम वेदनका आधारमा सम्झौ ा बमोमजमको रकम 

मामसक रूपमा उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रशासन शाखािः हामजरीको व्र्वस्था गनुा हुन ।  

श्री वडा कार्ाािर्, वडा नं. ............................  

गाउँ कार्ापामिकाको कार्ाािर् । 


