
1 
!

!

!

!

!"#$%&'(#)*+,-./,#%0,*

!"#$%&'(#)*+'
!"#$%&%%%%%%%%%%!!!!!%!%%%%%'()*+$%,%%%%!!!!%%%%%%%-.-/$%01,231&345%!

1,+23*
!"#$%&'(#)*+,-./,#%0,',*04,4',*5$6#7*
89&:,/$*+$;*!<=#>?*0,@A#9#?B*3CDE*

ूःतावना: 
स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकाले उपल3ध गराउने साव6ज)नक सेवा र 
8वकास )नमा6णको काय6लाई =यविःथत र ूभावकारA बनाउन यस 
गाउँपा)लकाको 8वषयगत शाखा वा महाशाखाको संगठन 
संरचना(वडाको समेत) अLतग6तको ःवीकृत दरवLदAको OरP पदमा 
ू)तःपधा6बाट सेवा करारमा कम6चारA पदपूतS गनT काय6लाई 
=यविःथत गन6 आवँयक भएकोले ःथानीय सरकार ऐन, 2074 
को दफा 102. को उपदफा (2) बमोिजम गाउँ काय6पा)लकावाट 
)म)त 2079/06/14 गतेमा ःवीकृत भई यो काय68व)ध लाग ु
गOरएको छ । 
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१. संि]^ नाम र ूार_भः 
क. यस काय68व)धको नाम "स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकामा करारमा 
जनशिP =यवःथापन स_बLधी काय68व)ध, २०७9" रहेको छ ।  
ख. यो काय68व)ध काय6पा)लकाले ःवीकृत गरेको )म)तबाट ूार_भ 
हनेुछ ।  
२. पOरभाषाः 8वषय वा ूसंगले अकd अथ6 नलागेमा यस 

काय68व)धमा: 
क. "अeय] " भfाले गाउँपा)लकाको अeय] स_झन ुपद6छ। 
ख. "ऐन" भfाले “ःथानीय सरकार सhालन ऐन, २०७४” 

स_झन ुपद6छ ।  
ग. "काय68व)ध" भfाले "स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकामा करारमा 

जनशिP =यवःथापन स_बLधी काय68व)ध, २०७9"  
स_झन ुपद6छ ।  

घ. "काया6लय" भfाले स)ुनलःम)ृत गाउँकाय6पा)लकाको 
काया6लय स_झन ुपद6छ । 

ङ. "कम6चारA" भfाले काय68व)धको दफा ३(२) बमोिजम 
सेवा उपल3ध गराउने गरA =यवःथा भएका अनूसूची-1 
मा उmलेिखत पदनाम भएका कम6चारA स_झन ुपद6छ ।सो 
श=दले काय68व)ध बमोिजम )नयिुPका ला)ग )सफाOरस 
गOरएको कम6चारA समेतलाई बझुाउछ। 

च. "स)म)त" भfाले काय68व)धको दफा ५ बमोिजम गoठत 
पदपूतS स)म)त स_झन ुपद6छ । 
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छ. “संयोजक”  भfाले दफा 5 को पदपूतS स)म)तको 
संयोजक स_झन ुपनTछ।   

ज. “सदःय” भfाले  दफाको पदपूतS स)म)तको सदःयलाई 
बिुझनेछ। 

झ. “तो8कए बमोिजम” भfाले पदपूतS स)म)तले तोकेको 
विुझनेछ। 

३. काय68व)ध लागू हनेु ]ेऽ र सेवाः (१) ःथानीय सरकार 
सhालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा 
ःथानीय तहमा सेवा ूवाह स_बLधी =यवःथा, 2074 को 
दफा १४(2) र दफा 14(४) बमोिजम गाउँपा)लकाले संघ 
वा ूदेशको शसत6 अनदुानवाट तलव भrा उपल=ध गराउने 
गरA स_विLधत तह वा  )नकायवाट जारA गOरएको काय68व)धको 
पालना गनु6 पनT अवःथामा वाहेक कम6चारA करारमा राs े
ूयोजनको ला)ग यो काय68व)ध ःवीकृत लाग ुहनेुछ । तर 
नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारवाट )नoद6t गOरएको हकमा 
सो8ह काय68व)ध लाग ुहनेुछ। 
(२) काया6लयले देहायको सेवासँग स_बिLधत अनसूुची-1मा 

उmलेिखत कम6चारAहu काय68व)धको दफा 4 देिख १४ 
स_मको ू8बया पूरा गरA करारमा राs सwनेछः  
(क) इिLज)नयOरy सेवासँग स_बिLधत 
(ख) कृ8ष सेवासँग स_बिLधत 
(ग) पश ुसेवासँग स_बिLधत 
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(घ) वन सेवासँग स_बिLधत 
(ङ) ःवाःzय सेवासँग स_बिLधत 
(च) सूचना ू8व)ध सेवासंग स_विLधत। 
(छ) 8व8वध सेवासंग स_विLधत 

(3) यो काय68व)ध लाग ुहदुाका बखत दरखाःत आ{ान भई 
परA]ा सhालन हनु वाँ8क रहेको 8व|ापनको हकमा समेत 
यो काय68व)ध लाग ुगनु6 पनTछ। 

४. भना6 स_बLधी =यवःथाः (१) गाउँपा)लकाले काय68व)धको दफा 
3. बमोिजमको सेवाको पदमा सेवा करारमा कम6चारA पदपूतS 
गदा6 OरP भई पदपूतS गनु6 पनT भएको पदको पदसं}या 
काय6पा)लकावाट ःवीकृत गराई स_बिLधत सेवा, समूह, 
उ_मेदवारको यो~यता, पाOरौ)मक, सेवा शत6 र अLय 
आवँयक =यहोरा समेत ःपt uपमा खलुाई पा)लकाको 
सूचनापाटA, वेभसाईट तथा अLय कुनै साव6ज)नक ःथलमा 
अनसूुची - २ बमोिजमको ढाँचामा दरखाःत आ{ान गरA 
क_तीमा १५ (पLी) oदनको सूचना ूकाशन गनु6पनTछ । 
(२) उ_मेदवारको शैि]क लगायतका अLय यो~यताको 

स_वLधमा लोकसेवा आयोगले तोकेको हकमा सो8ह 
बमोिजम हनेुछ।अLयको हकमा तो8कए बमोिजम हनेुछ। 

(3) उपदफा (2) बमोिजम पदपूतS स)म)तले यो~यता )नधा6रण 
गदा6 उP पदको काय68ववरण, नेपाल सरकार, ूदेश 
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सरकारवाट जारA भएका पOरपऽ वा सो स_वLधी काय68व)ध 
समेतको मापद�डको पालना गOरएको हनु ुपनTछ । 

(4) उ_मेदवारको यो~यता र अनभुवका स_वLधमा स)म)तले 
गरेको )नण6य अिLतम हनेुछ । 

(5) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची-३ बमोिजम हनेुछ । 
आवेदन दःतरु गाउँपा)लकावाट )नधा6रण भए बमोिजम 
हनेुछ । 

५. पदपूतS स)म)त स_वLधी =यवःथाः (1) काय68व)धको दफा 
4(1) बमोिजमको पदमा पदपूतS गन6 ूमखु ूशासक�य 
अ)धकृतको संयोजक�वमा देहाय बमोिजमका अLय सदःय 
रहेको एक पदपूतS स)म)त गठन गOरने छ। 
(क) ूमखु ूशासक�य अ)धकृत          

-संयोजक 
(ख) अeय]ले तोकेको 8वषय 8व|को uपमा  
(ग) सरकारA सेवाको अ)धकृत ःतरको एक जना कम6चारA        

-सदःय 
(घ) गाउँपा)लकाको ूशासनशाखाको ूमखु         -सदःय 
(2) उपदफा (1) बमोिजमको 8व| सदःय तोwदा उपल=ध 

भएस_म गाउँपा)लकाको 8वषयगत शाखा वा महाशाखामा 
काय6रत स_विLधत सेवाको अ)धकृत ःतरको कम6चारAलाई 
तोwन ुपनTछ। 
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 (3) उपदफा(2) मा जनुसकैु =यहोरा उmलेख भएताप)न 
�यःतो कम6चारA पा)लकामा उपल=ध नभएमा अLय 
सरकारA )नकायवाट माग गरA तोwन स8कनेछ। 

(4) स)म)तमा संयोजकले आवँयकता अनसुार ब8ढमा 2(दईु) 
जना कम6चारA वा अLय 8व|लाई आमिLऽत सदःयको 
uपमा थप गन6 सwनेछ । 

६. पदपूतS स)म)तको काम, कत6=य र अ)धकारः- पदपूतS 
स)म)तको काम, कत6=य र अ)धकार देहाय बमोिजम हनेुछ। 
(क) पा)लकामा आवँयक जनशिP भना6को ला)ग 

जनशिP योजना तयार गरA लाग ुगनT, 
(ख) सेवा करारमा पदपूतS गनु6 पनT सेवा, समूह र 

पदको माग पदसं}या एक�न गरA काय6पा)लकामा 
ःवक�कृताथ6 पेश गनT, 

(ग) सेवा करारमा पदपूतS गनु6 पनT पदको दःखाःत आ{ानको 
ला)ग सूचना ूकाशन गनT, 

(घ) दरखाःतको परA]ण गरA उ_मेदवारको सूची ू काशन गनT,  
(ङ) काय68व)धको दफा ४ को उपदफा (3) बमोिजम 

उ_मेदवारको यो~यता )नधा6रण गनT तथा अनभुव स_वLधी 
मापद�ड तोwने, 

(च) ू ारि_भक यो~यताबम कायम गनT, 
(छ) काय68व)धको दफा 7. बमोिजमको छनौट परA]ा 

ःव�छ र )नंप] uपमा सhालन गनT, 
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(ज) अLतवा6ता6 सhालन गरA अिLतम यो~यताबम कायम गनT, 
(झ) सफल उ_मेदवारलाई )नयिुPका ला)ग )सफाOरस गनT । 

७. छनौट परA]ा सhालन स_वLधी =यवःथाः-(1) सेवा करारमा 
दफा 3. बमोिजमको सेवाको पदमा )नयिुPका ला)ग यो~य 
उ_मेदवारको छनौट गन6 )लिखत र मौिखक दवैु 8क)समको 
परA]ा अ)नवाय6 )लन ु पनTछ। ूयोगा�मक सीप परA]ण 
आवँयक पनT पदमा सो8ह अनसुारको ूयोगा�मक सीप 
परA]ण स_वLधी परA]ा सhालन गन6 बाधा पनT छैन।तर 
)लखीत परA]ामा उrीण6 उ_मेदवारलेमाऽ ूयोगा�मक सीप 
परA]ण परA]ामा सहभा)ग हनेु मौका पाउनेछ । 
(2) )लिखत परA]ाको पा�बम लोकसेवा आयोगले )नधा6रण 

गरेको हकमा सो8ह पा�बम लाग ुगOरनेछ। अLयको 
हकमा तो8कए बमोिजम हनेुछ। 

(3) )लिखत परA]ाको ू�पऽ तयार गनT र ू�पऽको सरु]ा 
गनT िज_मेवारA संयोजकको रहनेछ।ू� पऽ तयार गदा6 
संयोजकले अLय सदःय वा 8व|को सहयोग )लन 
सwनेछ। 

(4) )लिखत वा ूयोगा�मक परA]ा सhालन गन6 स)म)तले 
पा)लकाका अLय जनशिPको सहयोग )लन सwनेछ। 
स)म)तले माग गरेक बखत सहयोग गनु6 अLय कम6चारAको 
कत6=य हनेुछ । 
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(5) मा)थ जनु सकैु कुरा उmलेख भएताप)न हलकुा सवारA 
चालक, सयश, काया6लय सहयोगी, �ल_वर,चौ8कदार, 
मा)ल, बग�चे र सरसफाइ स_वLधी पदमा अLतरवाता6का 
माeयमवाटमाऽ प)न पदपूतS गन6 स8कनेछ । 

८. ूारि_भक यो~यताबमको सूची स_वLधी 8वशेष =यवःथाः (1) 
काय68व)धको दफा 4(1) बमोिजमको पदपूतS स_वLधी सूचना 
अनसुार पेश भएका दरखाःतको मूmयांकन गरA रAतपूव6क पेश 
भएका दरखाःतको सं}या अनसूुची- 4 अनuुप भएमा स)म)तले 
ूारि_भक यो~यताबमको  सूची कायम गन6 सwनेछ। 
(2) उपदफा (1) बमोिजम  ूारि_भक यो~यताबमको सूची 

कायम गनु6 पनT भएमा उP सूचीमा सूिचकृत उ_मेदवारले 
माऽ )लिखत परA]ामा भाग )लन पाउनेछ ।  

९. ूारि_भक यो~यताबमको सूचीमा सूिचकृत गनT आधारहuः 
स)म)तले काय68व)धको दफा 8. बमोिजम उ_मेदवारहuको 
ूारि_भक यो~यताबमको सूची कायम गदा6 देहायको आधारमा 
गनु6 पनTछ। 
(क) Lयनुतम शैि]क यो~यताको ूा^ लावधा� 

ू)तशत वापत -ूा^ांकको 70%(सrरA) अ�  
(ख) Lयनुतम शैि]क यो~यता भLदा मा)थmलो तहको 

शैि]क यो~यता वापत -१० (दश) अ�  
(ग) काय6 अनभुव वापत- 10 (दश) अ�(ू)त वष6 2(दईु) 

अ�का दरले व8ढमा 5(पाँच) बष6को अ� ूदान 
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गनT।अनभुवको हकमा सरकारA )नकाय वा संगoठत संःथा 
वा ूच)लत कानून बमोिजम सhा)लत ू)त�ान वा कुनै 
सरकारA पOरयोजनामा वा तीनै तहको सरकार�ारा )नयमन 
गनT संःथा वा काय6बममा काय6 गरेको अनभुवलाई माऽ 
माLयता oदइने छ।) 

(घ) स_विLधत िजmला वा ःथानीय )नकायको वा)सLदा -
10(दश) अ� 

१. स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकाको बा)सLदा =यिP भएमा -
१०(दश) अ� 

२. रोmपा िजmलाको बा)सLदा =यिP भएमा Ñ ५(पाँच) अ� 
ःपtीकरणः- यस दफाको ूयोजनका ला)ग “बा)सLदा” भfाले 
स_विLधत ]ेऽमा कि_तमा 10(दश) वष6 पाOरवार स8हत वसेको 
=यिPलाई स_झन ुपनTछ। 
१०. उrर पिुःतका परA]ण स_वLधी =यवःथाः (1) 

काय68व)धको दफा 7. बमोिजम )लइएको )लिखत परA]ाको 
उrरपिुःतका परA]ण स)म)त आफैले वा बा� 8व|को सहायत 
)लइ समेत परA]ण गन6 सwनेछ। 
(2) उrरपिुःतकाको समपरA]ण गनT दा8य�व संयोजकोको 

रहनेछ । 
(3) स)म)तले उrरपिुःतका परA]ण काय6लाई ःव�छ र 

)नंप] गराउन को)डङ )डको)ड� गनT काय6 गनु6 
पनTछ।को)ड�/)डको)डy संयोजक आफैले वा सो 
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ूयोजनको ला)ग संयोजकले एक जना सदःयलाई िज_मा 
oदन सwनेछ। �यसरA को)डङ )डको)ड�ा  संल~न सदःय 
उrरपिुःतका परA]ण गनT काय6मा संल~न हनेु पाउने 
छैन। 

११. )लिखत न)तजा ूकाशन स_वLधी =यवःथाः (1) स)म)तले 
उrरपिुःतकाको परA]ण गनT काय6 समा)^ प�ात सो8ह oदन 
वा अकd 24(चौ8वस) घ�टा )भऽ उ_मेदवारको नाम थरको 
बणा6नबुमका आधारमा )लिखत परA]ाको न)तजा अनसूुची-5 
बमोिजमको ढाँचामा साव6ज)नक गरA सwन ु पनTछ।तर 
स)म)तका संयोजक वा )नजले अ)धकार ू�ययोजन गरेको 
स)म)त सदःयको अनपुिःथ)तको कारण उP न)तजा 
ूकाशनमा 8ढलाई हनु गएमा कुनै बाधा पनT छैन। 
(2) )लिखत परA]ाको न)तजा ूकाशन गदा6को उ_मेदवारको 

सं}या अनसूुची-6 बमोिजम हनु ुपनTछ। 
१२. अLतवा6ता6 स_वLधी =यवःथाः (1) )लिखत न)तजामा 

सफल उ_मेदवारको अLतरवाता6 )लन संयोजकको अeय]तामा 
एक अLतरवाता6 स)म)त हनेुछ। )नजको अनपुिःथ)तमा )नजले 
अ)धकार ू�यायोजन गरेको =यिPले अLतरवाता6 स)म)तको 
अeय]ता गनु6 पनTछ। 
(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप)न 

अLतवा6ता6 oदने उ_मेदवारको सं}या धेरै भई 8व)भf 
समूहमा 8वभाजन गरA एकै पटक अLतरवाता6 )लन 
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आवँयक देिखएमा स)म)तको संयोजकले छु�ाछु�ै समूह 
गठन गरA स)म)तका अLय सदःयलाई उP समूहको 
अeय] तोwन सwने छ। 

(3) अLतरवाता6 स)म)तमा पदपू)त6 स)म)तका सदःयका अलवा 
अLय 8व| वा अ)धकृत ःतरको कम6चारAलाई सि_म)लत 
गन6 स8कनेछ। 

(4) अLतवा6ता6को पूणा�क कायम गदा6 अनसूुची -7 बमोिजम 
हनेु गरA गनु6 पनTछ। 

(5) अLतरवाता6को मूmयांकनको आधार )न_न अनसुार हनेुछु 
(क) 8वषयवःत ुस_वLधी |ान- 30(तीस) ू)तशत 
(ख) =यिP�व परA]ण- 50(पचास) ू)तशत 
(ग) अनभुव �ची शैि]क उपलि=ध आoद वापतः 20 

(8वस) ू)तशत 
(6) अLतरवाता6मा अLतरवाता6कारले Lयनुतम ् 40(चा)लस) 

ू)तशत भLदा कम र अ)धकतम ् 70(सrरA) ू)तशत 
भLदा बढA  अंक oदन हनेु छैन। तर उ_मेदवारको 
8विश�ताका कारण अLतरवाता6कारले अ)धकतम ् )समा 
भLदा बढA अंक ूदान गन6 चाहेमा सोको पुं �ाई ःवयंले  
गनु6 पनTछ।उP पुं �ाईमा कि_तमा 50% (बहमुत) 
सदःयको सहमती हनु नसकेमा अ)धकतम ् अंकलाईनै 
माLय गOरनेछ। 
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(७) अLतरवाता6मा सहभागी उ_मेदवार अLतरवाता6 स)म)तको 
कुनै सदःयको नाता पनT भएमा �यःतो सदःयलाई 
अLतरवाता6मा सहभागी गराइने छैन।सो स_बLधमा 
सदःयले ःवयं घोषणा गनु6 पनTछ तर झटुा कबोल गरA 
अLतवा6ता6मा सहभागी भएको पाइएमा सो8ह वखत 
)नंकाशन गरA आवँयक कारवाहA गनु6 पनTछ। 

(८) अLतरवाता6को मूmयांकन फारम अनसूुची-8 बमोिजमको 
हनेुछ। 

(9) कुनै उ_मेदवार तो8कएको समयमा अLतरवाता6मा सहभागी 
हनु नसwने अवःथा भएमा मना)सव ू माण कागजात स8हत 
कि_तमा १ (एक) oदन अगावै स)म)त सम] )नवेदन पेश 
गरेमा स)म)तको )नण6यानसुार )नजलाई )नि�त )म)त तो8क 
अLतवा6ता6का ला)ग उपिःथत हनु एक पटकका ला)ग 
अवसर oदन स8कनेछ । 

१३. अिLतम न)तजा ूकाशन स_वLधी =यवःथाः (1) 
अLतरवाता6 स8कएको 24(चौ8वस) घ�टा )भऽ  उ_मेदवारले 
)लिखत परA]ा(ूयोगा�मक सीप परA]ण परA]ा समेत) र 
अLतवा6ता6मा समेत ूा^ गरेको अंकको कुल योगका आधारमा 
यो~यताबम कायम गरA अनसूुची-9 बमोिजमको ढाँचामा 
अिLतम न)तजा ूकाशन गनु6 पनT छ। 
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(2) अिLतम न)तजा ूकाशन गदा6 अनसूुची-10 बमोिजमको 
सं}यामा बैकिmपक उ_मेदवारको सूची  समेत )सफाOरस 
गनु6 पनTछ। 

१४. वैकिmपक उ_मेदवार )सफाOरस गनT स_वLधी 
=यवःथाः(1) स)म)तले वैकिmपक उ_मेदवारको सूचीमा रहेका 
उ_मेदवारलाई देहायको अवःथामा यो~यताबम अनसुार 
)नयिुPका ला)ग )सफाOरस गनT छ। 
(क) सuु )नयिुPका ला)ग )सफाOरस गOरएको 

उ_मेदवारले )नयिुPको सूचना पाएको वा सूचना ूकािशत 
भएको )म)तले 7(सात) oदन )भऽ संझौता गन6 नआएमा। 

(ख) )नयिुP भएको एक वष6)भऽ  अि}तयारवालाले 
)नजको )नयिुP खाजेर वा वदर गरेमा। 

(ग) (ःप8tकरणः यस दफाको ू योजनको ला)ग अि}तयारवाला 
भfाले गाउँपा)लकाको ूमखु ूशासक�य अ)धकृतलाई 
विुझनेछ।) 

(घ) )नयिुP )लएको कम6चारAले )नयिुP )लएको एक 
वष6)भऽमा रािजनामा oदएमा वा अLय कुनै कारणले 
िज_मेवारA मPु भएमा। 

१५. करार गनTः (१) स)म)तले )सफाOरस गरेका सफल 
उ_मेदवारलाई ७ (सात) oदनको _याद oदई करार गन6 सूचना 
oदनपुनTछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी)भऽ करार स_झौता गन6 
आउने सफल उ_मेदवारसँग काया6लयले अनसूुची - १1 
बमोिजमको काय6-8ववरण स8हत अनसूुची -12 
बमोिजमको ढाँचामा करार गनु6पनTछ । उP अव)ध )भऽ 
स_पक6  राs नआएमा बमशः वैकिmपक उ_मेदवारलाई 
सूचना oदई करार गन6 स8कनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प�ात अनसूुची -13 
बमोिजको पऽ काया6लयले कम6चारAलाई oदनपुनTछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम काया6लयले काय68ववरण oदँदा 
8वषयगत शाखा समेत तोक� काममा लगाउन ुपनTछ ।  

(५) यस काय68व)ध बमोिजम करार गदा6 सामाLयतः एक 
आ)थ6क वष6का ला)ग ौावण १ (एक) देिख अकd वष6को 
असार मसाLतस_मका ला)ग माऽ करार गनु6 पनTछ । तर 
उP पदले गनु6पनT काम समा^ भएमा वा पया6^ नभएमा 
वा काय6ू ार_भ नै नभएको अवःथामा ःथानीय तहले 
कामको बोझ र अवधी हेरA करारको अवधी घटाउन 
सwनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आ)थ6क वष6को )नि_त सेवा 
करारमा )लएको =यिPलाई पनुः अकd वष6को ला)ग सेवा 
करारमा )लन ुपरेमा काय6स_पादन मूmयांकनको आधारमा 
Lयूनतम 85% अंक ूा^ गनT कम6चारAको करार अव)ध 
थप गन6 स8कनेछ ।  
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(७) कम6चारAले ःवे�छाले करार )नरLतरता गन6 नचाहेमा 
क_तीमा १ (एक) म8हना अगाडी काया6लयमा )लिखत 
uपमा जानकारA गराउन ुपनTछ । यसरA जानकारA नगराई 
करार अLत गरA काम छोडेमा �यःतो =यिPलाई पनुः 
करारमा काम गनT अवसर oदईने छैन । 

(८) यस दफा 8वपOरतको अव)ध उmलेख गरA वा करारमा 
उmलेख भए भLदा बढA रकम भPुानी oदएमा �यसरA 
अव)ध उmलेख गनT वा रकम भPुानी गनT कम6चारAको 
तलव भrाबाट क�ा गरA असूल उपर गOरनेछ र 8वभागीय 
कारवाहA समेत गOरनेछ ।  

१६. काय6 शत6, पाOरौ)मक र अव)ध:  (१) यस काय68व)ध 
बमोिजम सेवा करार स_झौता गOरएका कम6चारAको मा)सक 
पाOरौ)मक स_बिLधत तह वा पदको शuु तलब ःकेलमा 
नब�ने गरA करार स_झौतामा उmलेख भए बमोिजम हनेुछ । 
ःथानीय भrा पाउने ःथानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोिजम 
करारमा उmलेख भए अनसुार ःथानीय भrा उपल3ध गराउन 
स8कनेछ ।  
(२) काया6लयले काय6-8ववरणमा उmलेख भए बमोिजम 

ूग)तको ःथलगत वा वःतगुत ू )तवेदनका आधारमा काय6 
स_पादन अनसुार करारमा उmलेख गरA ॅमण भrा वा 
8फmड भrा उपल3ध गराउन सwनेछ ।  
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तर करार स_झौतामा उmलेख नगOरएको ॅमण भrा, 8फmड 
भrा वा अLय भrा उपल3ध गराउन स8कने छैन ्। 

(३) काया6लयले करारका ूा8व)धक कम6चारAको पाOरौ)मक 
भPुानी गदा6 )नजले म8हनाभरA गरेको कामको 8ववरण 
(Time sheet) स8हतको ू)तवेदन तयार गन6 लगाई 
स_बिLधत 8वषयगत शाखाको )सफाOरसको आधारमा माऽ 
भPुानी गनु6 पनTछ । 

(४) यस काय68व)ध बमोिजम ूा8व)धक कम6चारAले करारमा 
काम गरेकै आधारमा प)छ कुनै प)न पदमा अःथायी वा 
ःथायी )नयPुी हनुाका ला)ग कुनै प)न दाबी गन6 पाउँने 
छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा6 काम शuु गनT )म)त 
र अL�य गनT )म)त समेत उmलेख गनु6पनTछ। तर �यःतो 
करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वष6 भLदा बढA 
हनेु छैन । 

१७. करार समा^ीः (१) यस काय68व)ध बमोिजम करार 
गOरएको पद वा दरबLदAमा ूच)लत कानून बमोिजम ःथायी 
पदपूतS भई आएमा स8ह वखतनै करार समा)^ हनेुछ । 
(२) करार स_झौता गOरएको कम6चारAको काय6 सLतोषजनक 

नभएको भनी काय6रत 8वषयगत शाखा वा काया6लयले 
)सफाOरसको आधारमा ूमखु ूशासक�य अ)धकृतले 
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सफाइको मौका oदई जनुसकैु अवःथामा करारबाट 
हटाउन स8कनेछ ।  

१८. स)म)तको अ)धकारः (1) स)म)तले यस काय68व)धमा 
उmलेख भएको 8वषय वाहेक अLय 8वषयमा  थप ःपtताका 
ला)ग आ�नो काय68व)ध वनाई लाग ुगन6 सwनेछ । स)म)तले 
काय68व)ध वनाउदा यो काय68व)धसंग बािझने गOर वनाउन हनेु 
छैन। 

१९. आ)थ6क =यवःथापन स_बLधीः- यस काय68व)ध बमोिजमको 
काय6सhालन गदा6 संल~न जनशिPले ू िच)लत कानून बमोिजम 
पाOरौ)मक तथा अLय भrा ूा^ गनTछु । 

२०. खारेजी र बचाउः  
(१) “स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकामा करारमा ूा8व)धक कम6चारA 

=यवःथापन गनT स_वLधी काय68व)ध,2075” लाई खारेज 
गOरएको छ । 

(२) “स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकामा करारमा ूा8व)धक कम6चारA 
=यवःथापन गनT स_वLधी काय68व)ध, 2075” बमोिजम 
भए गरेका काम कारवाहA यसै काय68व)ध अनसुार भएको 
मा)ननेछन ्। 

  



18 
!

अनसूुची- १ 
(दफा 2(ङ) संग स_विLधत) 

सेवा करारमा )नयिुP गन6 स8कने पद नामहu 
स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकाले आ�नो संगठन संरचना )भऽको ःवीकृत 
दरविLदको OरP रहेको तपिशलको सेवासंग स_वLध)त पदनाम र 
तह भएका कम6चारAहu करारमा )नयिुP गन6 सकनेछ। 
)स.नं. सेवा पदनाम तह कै8फयत 
1 

ईिLज)नयOरङ 
सेवा 

ईिLज)नयर ६  
2 सव-ईिLज)नयर ५  

3 
अ)सtLट सव 
ईिLज)नयर 

४  

4 सवT]क/ अ)मन 4/5  
5 

ःवाःzय सेवा 

िच8क�सक ७/८  
6 हेmथ अ)सtेLट 5  
7 अहेव ४  
8 ःटाफ नस6 5  
9 अन)म 4  
10 mयाव अ)सtेLट 4  
11 रे)डयोमाफर 4  
12 

कृ8ष तथा पश ु
सेवा 

कृ8ष ूा8व)धक 5/6  

13 
कृ8ष ूा8व)धक 
सहायक 

५  
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)स.नं. सेवा पदनाम तह कै8फयत 
14 पश ुिच8क�सक 5/6  

15 
पश ु ूा8व)धक 
सहायक 

5  

16 कृ8ष ना ूा स 4  

17 

8व8वध सेवा 

सूचना ू8व)ध 
अ)धकृत 

6  

18 क_�यूटर अपरेटर 5  

19 
सहयाक क_�यटुर 
अपरेटर 

4  

20 
रोजगार 
स_वLधी सेवा 

रोजगार संयोजक 6  
21 रोजगार सहायक 5  
22 ूा8व)धक सहायक 5  

23 
पि करण सेवा 

एम आई एस 
अपरेटर 

5  

24 8फmड सहायक 4  

25 
उ¡म स_वLधी 
सेवा 

उ¡म 8वकास 
सहजकता6 

4  

26 
अLय सेवा 

नगर ूहरA   

27 
हलकुा सवारA 
चालक 

ौेणी 
8व8हन 
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)स.नं. सेवा पदनाम तह कै8फयत 

28 
हेभी सवारA 
चालक 

 

29 काया6लय सहयोगी  
30 ःवीपर  
31 मा)ल  
32 �ल_वर  
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अनसूुची- २ 
(दफा 4(1) सँग स_बिLधत आवेदनको ढाँचा) 

....................नगर/गाउँ काय6पा)लकको काया6लय 
.............................. 

लिु_व)न ूदेश, नेपाल 
करारमा सेवा )लने स_बLधी सूचना 

(सचुना ूकािशत )म)त : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउँपा)लका/नगरपा)लकाको लागी 
..............................(8वषयगत शाखा) मा रहने गरA 
.............................................................(पद) को uपमा 
देहायको सं}या र यो~यता भएको ूा8व)धक कम6चारA करारमा 
राs ुपनT भएकाले यो~यता पगेुका नेपालA नागOरकहuले यो सूचना 
ूकािशत भएको )म)तले १५ (पLय) oदन )भऽ oदनको २:०० 
बजेस_म राजःव )तरेको र)सद स8हत दरखाःत oदन हनु स_विLधत 
सवैको ला)ग यो सूचना ूकाशन गOरएको छ । यसको फाराम, 
दरखाःत दःतरु, काय6Ñ8ववरण, पाOरौ)मक, सेवाका शत6हu 
स8हतको 8वःततृ 8ववरण काया6लयबाट वा वेवसाइट www. 

……………….  बाट उपल3ध हनेुछ ।  
पद नाम  सं}या 
  
  



22 
!

२. शैि]क यो~यता र अनभुव (नमनुा) : 
१. नेपालA नागOरक । 
२. Lयूनतम यो~यता (जःतैः नेपाल सरकारवाट माLयता ूा^ 

8व£8व¡ालयवाट Civil Engineering मा ःनातक (B.E) 
र कुनै स_ब¤ 8वषयमा 8वषयमा ःनातकोrर गरेको । 

३. अनभुव स_बLधी 8ववरण।  
४. उमेर स_बLधी 8ववरण । 
५. इजाजत स_बLधी 8ववरण आवँयक परेम सो समेत 

खलुाउन ुपनT । 
६. अLय ूच)लत काननु�ारा अयो~य नभएको । 

३. दरखाःतमा संल~न गनु6पनTः उ_मेदवारको =यिPगत 8ववरण, 
शैि]क यो~यताको ूमािणत ू)त)ल8प, नेपालA नागOरकताको 
ूमाणपऽको ूमािणत ू)त)ल8प, अनभुवको ूमािणत ू)त)ल8प तथा 
ूच)लत नेपाल कानून बमोिजम 8व)भf काउिLसल वा पOरष¥ वा 
अLयमा दता6 भएको ूमािणत ू)त)ल8प संल~न हनुपुनTछ । पेश 
गOरने सबै ू)त)ल8पको पछाडी उ_मेदवार ःवयंले हःता]र गरA 
ूमािणत गनT ।  
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अनसूुची- ३ 
(दफा 4(4) सँग स_बिLधत दरखाःत फारामको ढाँचा) 
....................नगर/गाउँ काय6पा)लकको काया6लय 

.............................. 
ूदेश नं..., नेपाल 

 
करारको ला)ग दरखाःत फाराम 

(क) वैयिPक 8ववरण 

 

नाम 
थर
  

(देवनागर*मा)  
(अंमजेी ठूलो 
अ4रमा) 

 5ल6: 

नाग7रकता नं: जार* गन: िज<ला : 5म5त : 

ःथायी 
ठेगाना 

क) 
िज<ला 

ख) न.पा./गा.Aव.स. ग) वडा नं 

 
घ) 
टोल : 

ङ) मागG/घर नं. : च) फो नं. 

पऽाचार गन: ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : 
जNम 5म5त :             (Aव.सं.मा)              
(ईिःव संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : 
हालको उमेर :             वषG            
मAहना 

हालसालै िखचेको 
पासपोट. साईजको परैु 
मखुाकृ5त देिखने 
फोटो यहाँ टाःने र 
फोटो र फाराममा पन= 
गर? उAमेदवारले 
दःतखत!
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(ख) शैि]क यो~यता/ता)लम (दरखाःत फाराम भरेको पदको 
ला)ग चा8हने आवँयक Lयूनतम शैि]क यो~यता/ता)लम माऽ 
उmलेख गनT) 

आवँयक 
Nयूनतम 
योTयता 

AवUAवVालय/बोडG/ता5लम 
Wदने संःथा 

शैि4क 
उपा5ध/ता5लम  

संकाय ौेणी/ू5तशत 
मूल 
Aवषय 

शैि4क 
योTयता 

     

     
ता5लम      

(ग) अनभुव स_बLधी 8ववरण  

कायाGलय पद सेवा/समूह/उपसमूह ौेणी/तह ःथायी/अःथायी/करार 
अव5ध 
देिख स^म 

       
       

मैले यस दरखाःतमा खलुाएका स_पूण6 8ववरणहu स�य छन ्। 
दरखाःत बझुाएको पदको सूचनाको ला)ग अयो~य ठहOरने गरA 
कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहOरएमा 
ूच)लत कानून बमोिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उ_मेदवारले 
पालना गनT भनी ूच)लत कानून तथा यस दरखाःत फारामका 
प�ृहuमा उmलेिखत सबै शत6 तथा )नयमहu पालना गन6 मLजरु 
गद6छु । साथै करारमा उmलेिखत शत6हu पूण6 uपमा पालना गनTछु 
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र करारको समयभLदा अगावै करारको अL�य गदा6 कि_तमा ३ 
म8हनाको पूव6 सूचना oदई काया6लयमा )नवेदन oदनेछु । 

उ^मेदवारको <या_चे सह*छाप 

उ^मेदवारको दःतखत दायाँ बायाँ 

 
 

 
5म5त: 

कायाGलयले भन:ः 
र5सद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखाःत अःवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाःत gज ु
गन:को नाम र 
दःतखतः 
5म5त : 

दरखाःत 
ःवीकृत/अःवीकृत 
गन:को दःतखत 
5म5त : 

 

िt=य: दरखाःत साथ सूचनामा उmलेिखत लगायत )न_न)लिखत 
कागजातहu अ)नवाय6 uपमा उ_मेदवार आफैले ूमािणत गरA पेश 
गनु6 पनTछ । 
(१) नेपालA नागOरकताको ूमाणपऽको ू)त)ल8प,   (२) 
समक]ता र स_ब¤ आवँयक पनTमा सो को ू)त)ल8प, (३) 
Lयूनतम शैि]क यो~यताको ूमाणपऽ र चाOर)ऽक ूमाणपऽको 
ू)त)ल8प, ूा8व)धक काय6 (इिLज)नयOरy, ःवाःzय तथा पश ु
िच8क�सा लगायतका अLय ]ेऽ) का ला)ग आवँयक पनT 
=यवसा8यक ूमाणपऽ (लाईसेLस)को ू)त)ल8प, ता)लम र अनभुव 
आवँयक पनTमा सो समेतको ू)त)ल8प, आoद । 
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अनसूुची- 4 
(दफा 8(1) संग स_विLधत 

ूारि_भक यो~यताबम कायम गनु6 पनT उ_मेदवारको सं}या 
१. माग पद सं}याको १५ गणुा वा सो भLदा बढA दरखाःत परेमा 
माग पद सं}याको १० गणुामाऽ उ_मेदवारको ूारि_भक 
यो~यताबमको सूची कायम गनT 
उदाहरणाथ6 

)स. 
नं 

माग 
पद 
सं}या 

उ_मेदवारको 
सं}या 

छोटो सूचीमा 
सूिचकृतहनेुको 

सं}या 
कै8फयत 

 १  
१५वा सोभLदा 
वढA 

१० जना  

 २ 
३० वा  सो 
भLदा बढA 

२० जना  

 ३ 
४५ वा सो 
भLदा ब8ढ 

३० जना  

 ४ 
६० वा सो 
भLदा ब8ढ 

४० जना  
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अनसूुची- 5 
(दफा 11(1) सँग स_विLधत) 

)लिखत न)तजा ूकाशन गनT सूचनाको ढाँचा 
 
सूचना नं.------- 
)म)तः- 
 
यस स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकाको देहायको 8व|ापनमा )लइएको 
)लिखत परA]ामा (ूयोगा�मक )सप परA]ण स_बLधी परA]ा भएमा 
सो समेत) सि_म)लत  उ_मेदवारहu मeये वणा6नबुमानसुार 
देहायका रोल न_वर तथा नाम थर भएका उ_मेदवार उrीण6 भई 
अLतवा6ता6को ला)ग छनौट भएको =यहोरा स_बिLधत सबैको 
जानकारAको ला)ग यो सूचना ूकाशन गOरएको 
छ।अLतवा6ता6काला)ग छनौट भएका उ_मेदवारहuले आवँयक 
Lयूनतम ् यो~यता एक�न हनेु स_पूण6  ूमाणपऽ तथा अLय 
आवँयक कागजातहu( अनभुव वा ता)लमको ू माणपऽ आवँयक 
पनT भए सो समेत) को स§ल र ूवेशपऽ )लई देहायको )म)त, 
ःथान र समयमा सhालन हनेु अLतवा6ता6मा १(एक) घ�टा अगावै 
अ)नवाय6 उपिःथत हनु ुसमेत जानकारA गराइLछ। 
 तपिशलः 
 

सेवाः पदः तहः 
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)लिखत परA]ा सhालन )म)तः   
 
सूचना/8व|ापन नं.  
माग पद सं}याः  
)लिखत परA]ामा सि_म)लत 
उ_मेदवार सं}याः 

 

अLतवा6ता6का ला)ग छनौट भएको 
सं}याः 

 

 
अLतवा6ता6काला)ग छनौट भएका उ_मेदवारहuको नामावलA 

वणाGन ु
ब.सं. 

रोलनं. 
उ^मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 
बाजेको 
नाम 

कैAफयत 

1       
2       
3       

अLतवा6ता6 सhालन हनेु )म)त, समय र ःथानः 
)म)तः 
समयः 
ःथानः 

......................... 
(ू.ू.अ.को नाम) 

ूमखु ूशासक�य अ)धकृत  
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अनसूुची- 6 
(दफा 11(2) सँग स_विLधत) 

)लिखत तथा ूयोगा�मक परA]ाको न)तजा ूकाशन गदा6को 
सं}या 

१. )लिखत परA]ाको न)तजा ूकाशन गदा6 माग भएको OरP 
पदसं}यामा देहाय बमोिजम उिrण6 उ_मेदवारहu थप गनु6 पनTछ। 

ब.स. 
माग भएको 7रi पद 

संjया 
थप हनेु पद 

संjया 
कायम हनेु उ^मेदवार 

संjया 

१ 
१ देिख ५ स^म 
भएमा 

४ जना ५ देिख ९ स^म 

२ 
६देिख १० स^म 
भएमा 

५ जना ११ देिख १५ स^म 

३ ११ देिख १५ जना ६ जना १७ देिख २१ स^म 

४ 
१६ वा सो भNदा 
मा5थ 

२५ ू5तशत  

२. उ_मेदवारले समान अ� ूा^ गरA उmलेिखत ता)लका बमोिजम 
हनु नसकेमा समान अ� ूा^ गनT हदस_मका सवै उ_मेदवारलाई 
थप गनु6 पनTछ। 
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अनसूुची- 7 
(दफा 12(4) सँग स_विLधत 
अLतरवाता6को अ�भार(पूणा�क) 

१. )लिखत परA]ा(ूयोगा�मक सीप परA]ण समेत)को पूणा6� 
१०० भएमा �यसको अLतवा6ता6को अ�भार २०(बीस) कायम 
गOरनेछ। यस प)छ )लिखत परA]ाको पूण̈�मा थप हनेु ू �येक 
१०० पूणा6�)भऽ अLतरवाता6को अ�भारमा १० अ�का दरले 
थप गनु6 पनTछ। 

उदाहरणाथ6ः 
)लिखत परA]ाको 

पूणा6� 
अLतवा6ता6को अ�भार कै8फयत 

१०० स_म २०  
२०० स_म ३०  
३०० स_म ४०  
४०० स_म ५०  

2. ू)तशतको 8हसावले )लिखत परA]ाको पूणा6�को तलुनामा 
अLतवा6ता6को अ�भार २० ू)तशत भLदा बढA र १० ू)तशत 
भLदा कम हनेु छैन। 

३. अLतवा6ता6�ारामाऽ पदपूतS हनेु पदको ला)ग अLतवा6ता6को पूणा6� 
१०० हनेुछ। 
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अनसूुची- 8 
(दफा 12(8) संग स_विLधत) 
अLतरवाता6को मूmयांकन फारम 

 
8व|ापन नं. पदः- ौेणी/तहः 
सेवाः- समूहः- उपसमूहः- 
पद सं}याः- उ_मेदवार सं}याः अLतवा6ता6 )म)तः 
अLतरवाता6को 
पूणा6�ः- 

  

 

ब.स. 
रोल 
नं. 

उ^मेदवारको 
नाम/थर 

उ^मेदवारले ूाt गरेको ूाtाu 

कैAफयत 
Aवषयवःत ु
स^बNधी vान 
वापत(30%) 

wयिixव 
प7र4ण 
वापत(50%) 

अनभुव,gची, 
शैि4क 
उपलवwधी 
वापत(20%) 

कूल 
ज^मा 
अंक 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
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मा)थ उिmलिखत 8व|ापनमा सहभागी कुनै प)न उ_मेदवार मेरो 
बाब ुआमा, सास-ुससरुा, प)त, पि©, छोराछोरA, दाज,ु भाउज,ु भाइ, 
बहुारA, oददA, )भनाज,ु ब8हनी, ªवाइँ, जेठाज,ु जेठानी, देवर, 
देउरानी, आमाज,ु नLद, काका, काक�, ठुलोबबुा, ठुलAआमा, 
सानीआमा, सानोबबुा, भ)तजा, भ)तजी, भा ा, भा ी, मामा, माइज,ु 
फुपू, फुपाज,ु जेठान, जेठ« सास,ु साला सालA, साढु दाइ, साढु भाई 
र )तनका छोराछोरA नाता पद¬न। 
अLतरवाता6 स)म)तको अeय] वा सदःयको दःतखतः 
नाम/थरः 
पदः 
)म)तः 
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अनसूुची- 9 
(दफा 13(1)संग स_विLधत) 
अिLतम न)तजा ूकाशनको ढाँचा 

 
सूचना नं.......... 
)म)तः- 
 
यस स)ुनलःम)ृत गाउँपा)लकाको 8व|ापन नं........., ............ 
सेवा, ................. पदको माग पद सं}या .......(अ]रमा)मा 
ू)तंपधा6बाट सेवा करारमा उ_मेदवार छनौट गन6 अLतरवाता6का 
ला)ग छनौट भएका ........(अ]रमा) जना उ_मेदवारहuको )म)त 
...................गते अLतरवाता6 सhालन भएकोमा उP 
अLतरवाता6मा उपिःथत .........(अ]रमा) जना उ_मेदवारहuले 
लिख)त  परA]ा, ूयोगा�मक सीप परA]ण र अLतरवाता6 समेतमा 
ूा^ गरेको ूा^ांकको कूल योगका आधारमा देहाय बमोिजमको 
यो~यताबम  कायम हनु आएकोले  सफल उ_मेदवारहuलाई 
करार सेवामा )नयिुPका ला)ग गाउँ काय6पा)लकाको काया6लयमा 
)सफाOरस गनT गरA पदपूतS स)म)तबाट )म)त .......... गतेमा )नण6य 
भएको हुँदा स_बिLधत सबैको जानकारAको ला)ग यो सूचना 
ूकाशन गOरएको छ। सफल उ_मेदवारहuलाई आ�नो पOरचय 
खmुने स§ल कागजात स8हत यो सूचना ूकािशत भएको )म)तले 
7(सात) oदन )भऽ  गाउँ काय6पा)लकाको काया6लय, स)ुलचौर, 
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रोmपामा करार सेवा )नयिुPका ला)ग उपिःथत हनु समेत जानकारA 
गराइLछ। 
 
)सफाOरस यो~यताबमः 

ब.स. 
रोल 
नं. 

उ_मेदवारको 
नाम/थर 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 
बाजेको 
नाम 

1      
2      
3      
4      
5      

 
वैकिmपक यो~यताबमः 

ब.स. 
रोल 
नं. 

उ_मेदवारको 
नाम/थर 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 
बाजेको 
नाम 

1      
2      
3      

 
......................... 
(ू.ू.अ.को नाम) 

ूमखु ूशासक�य अ)धकृत   
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अनसूुची- 10 
(दफा 13(2)संग स_विLधत) 
बैकिmपक उ_मेदवारको सं}या 

१. उ_मेदवारको )नयिुPको ला)ग )सफाOरस गदा6 यो~यताबमको 
साथ देहाय बमोिजमको सं}यामा बैकिmपक उ_मेदवार समेत 
समावेश गरA सूची ूकाशन गनु6 पनTछ। 

)स.न. 
माग भएको OरP पद 

सं}या 
बैकिmपक  

उ_मेदवारको सं}या 
१ १ देिख ३ स_म १ 
२ ४ देिख ८ स_म २ 
३ ९ देिख १५ स_म ३ 
४ १६ देिख २० स_म ४ 
५ २१ वा सो भLदा  २० ू)तशत थप 
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अनसूुची- 11 

(दफा 15(2) सँग स_बिLधत काय68ववरणको ढाँचा) 
....................नगर/गाउँ काय6पा)लकको काया6लय 

................... 
ूदेश नं. ..... नेपाल 

 
काय6 8ववरणको नमनुाः 
कम6चारAको पद नामः  काम गनु6पनT ःथानः 
कम6चारAको नामः       
सपुOरवे]कः  ू)तवेदन पेश गनु6पनT अ)धकारAः  
काय6 8ववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

.................................. 
ूमखु ूशासक�य अ)धकृत  
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अनसूुची- 12 
(दफा 15(2) सँग स_बिLधत करार स_झौताको ढाँचा) 

करार स_झौता 
 
स)ुनलःम)ृत गाउँ काय6पा)लकाको काया6लय, (यसप)छ प8हलो प] 
भ)नएको) र .................... िजmला, ................... 
नगरपा)लका/गाउँपा)लका, वडा नं. ..... बःने ौी 
.......................................... (यसप)छ दोौो प] भ)नएको) 
का बीच ..... गाउँपा)लकाको .......................................  
पदमा कामकाज गन6 गराउन )म)त २०७   /......./...... को 
)नण6य अनसुार देहायका काय6/शत6को अ)धनमा र8ह दोौो प]ले 
प8हलो प]लाई सेवा उपल3ध गराउन मLजरु भएकाले यो करारको 
संझौता गरA एक/एक ू)त आपसमा बिुझ )लय oदय : 
१. कामकाज स_बLधमा : दोॐो प]ले आफुलाई तो8कएको 

संल~न काय6 8ववरण अनसुारको काय6 प8हलो प]ले तोकेको 
समय र ःथानमा उपिःथत भई गनु6 पनTछ र आवँयकतानसुार 
थप काम गनु6 पनTछ । 

२. काम गनु6 पनT ःथान : ............................................... 
.........................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाOरौ)मक : ू�येक म8हना 
=य)तत भएप)छ, प8हलो प]ले दोौो प]लाई मा)सक uपमा 
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u. ................... (अ]रेपी................................. 
.................................) पाOरौ)मक उपल3ध गराउनेछ।  

4.  अLय सेवा स8ुवधाः ूथम प]ले दोॐो प]लाई काया6लयको 
कामकाजको ला)ग काया6लय वा8हर पठाउदा )नयमानसुारको 
ॅमण भrा उपल=ध गराउनेछ।दोॐो प] (ःवीकृत दरवLदA 
)भऽकोमाऽ) लाई क_तीमा ६(छ) म8हना करार सेवा गरेमा 
सालवसालA uपमा १(एक) म8हनाको आधारभतू पाOरौ)मक 
बरावरको चाडपव6 खच6 उपल=ध गराउने छ । 

४. आचरणको पालनाः दोौो प]ले यस गाउँपा)लकाको ूच)लत 
कानूनमा 3यवःथा भएका आचरण तथा अनशुासन स_बLधी 
=यवःथाहu पालना गनु6 पनTछ ।  

५. 8वदाः दोॐो प]लाई सिhत भई िज_मेवारA नसनT गरA म8हनामा 
1(एक) oदन घर 8वदा, 8बया 8वदा बढAमा 15 oदन, स�ुकेरA 
8वदा अिघप)छ गरA बढAमा 60 oदन( म8हला कम6चारAको 
ला)ग) उपल=ध गराईने छ। 

६. काया6लय स_पिrको सरु]ाः दोॐो प]ले काया6लयको चल 
अचल स_पिrको नोwसानी वा 8हना)मना गरेमा सो को 
])तपू)त6 वा हानी नोwसानीको )बगो दोौो प]ले प8हलो 
प]लाई oदन ुपनTछ । 

७. गो�यताः दोॐो प]ले काया6लयको कागजपऽ, िजLसी सामान 
एवं गो�य कुरा वा कागजात कुनै अन)धकृत =यिP वा देशलाई 
उपल3ध गराएको ूमािणत भएमा दोॐो प]लाई करारबाट 
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हटाई सोबाट भएको हानी नोwसानीको ])तपूतS दोॐो प]बाट 
भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत रािखनेछ ।   

८. करार अव)धः यो करार २०७...  ।........।..........देिख 
लाग ुभई २०७.....असार मसाLत स_मको ला)ग हनेुछ । तर 
करार गOरएको पदमा क8हँ कतैवाट ःथायी पदपूतS भइ आएमा 
सो8ह वखत यो संझौता ःवतः समा^ हनेुछ। 

९. काय6स_पादन मूmयांकनः प8हलो प]ले दोॐो प]को काय6 
स_पादन मूmयांकन गनT र सो मूmयांकन गदा6 सालवसालA 
)नरLतरता oदन उपयPु देिखएमा काय68व)धको दफा ९ 
बमोिजम करार )नि�त अव)धको ला)ग थप हनु सwनेछ । 

१०. पाOरौ)मक क�ी र करार सेवाको शत6को अL�यः दोौो 
प]ले प8हलो प]लाई जानकारA नगराई लगातार ७ (सात) 
oदन भLदा बढA उP सेवा उपल3ध नगराएमा, सLतोषजनक 
सेवा oदन नसकेमा अनपुिःथत रहेको अव)धको पाOरौ)मक 
दामासा8हले क�ा गOरनेछ र सो भLदा बढA सेवा नगरेमा ःवतः 
यो संझौता प8हलो प]ले र¤ गरA अकd 3यवःथा गन6 वाधा 
पनT छैन । दोौो प]ले शाOररAक uपमा अःवःथ भई वा 
अLय कुनै कारणले सेवा oदन असमथ6 भएमा वा काम 
सLतोषजनक नभएमा वा आचरण स_बLधी कुराहu बराबर 
उmलघंन गरेमा दोौो प]संगको संझौता र¤ गन6 सwनेछ र 
)नजको स�ा अकd =यिP करारमा रािख काम लगाउन बाधा 
पनT छैन ।  
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११. दावी नप~ुनेः दोौो प]ले यस करार बमोिजम काम गरेकै 
आधारमा प)छ कुनै प)न पदमा अःथायी वा ःथायी )नयिुP 
हनुाका ला)ग दाबी गन6 पाँउने छैन/गनT छैन । 

१२. ूच)लत कानून लागू हनेुः यस संझौतामा उmलेख नभएको 
8वषय ूच)लत नेपाल कानून बमोिजम हनेुछ ।  

 
गाउँपा)लका तफ6 बाट: 

हःता]र: 
नाम: 
पद: 
)म)तः 
काया6लयको छापः 

दोॐो प] (करार गनT =यिP): 
हःता]र:  
नाम: 
पद: 
)म)तः 
ठेगानाः

 
रोहवरमा वःने =यिPको 
नामः 
पदः 
दःतखतः 
)म)तः  
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अनसूुची- 13 
(दफा 15(3) सँग स_बिLधत करार सूचना पऽको ढाँचा) 

....................नगर/गाउँ काय6पा)लकको काया6लय 
.............................. 

ूदेश नं..., नेपाल 
च.नं.    
प.सं.      )म)तः 
ौी ........................................, 
ठेगाना ......................... 

8वषयः सेवा करार स_बLधमा । 
तपाईलाई )म)त २०७...।....।... )नण6यानसुार पदपूतS स)म)तवाट 
)सफाOरस गOरए बमोिजम ............................ (पदको नाम वा 
काम) का ला)ग यसैसाथ संल~न करार (स_झौता) बमोिजम )म)त 
२०७....।....।...  देिख २०७....।.....।.... स_म करारमा 
रािखएको हुँदा संल~न काय6शत6 अनuुप आफनो काम 
इमाLदारAपूव6क र =यवसा8यक मूmय माLयता अनuुप गनु6हनु 
जानकारA गराइLछ ।  
 साथै आ�नो काम कत6=य पालना गदा6 यस गाउँपा)लकाका 
कम6चारAले पालना गनु6पनT आचार सं8हता र आचरणको समेत 
पOरपालना हनु जानकारA गराइLछ ।  

............................... 
ूमखु ूशासक�य अ)धकृत 
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बोधाथ6ः 
ौी आ)थ6क ूशासन शाखाः ूमािणत हािजर/Time Sheet 
स8हतको ू )तवेदनका आधारमा स_झौता बमोिजमको रकम मा)सक 
�पमा उपल3ध गराउनहुनु ।  
ौी ूशासन शाखाः हािजरAको =यवःथा हनु ।  
ौी वडा काया6लय, ....................................  
गाउँ/नगर काय6पा)लकाको काया6लय । 
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आ|ाले 
oदनेश पौडेल 

ूमखु ूशासक�य अ)धकृत 


