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केराबारी गााँउपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग - 2 
केराबारी गाउाँपालिकाको करारमा कममचारी 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववलध, २०७९   

कायमपालिकावाट स्वीकृत लमलत :- २०७९।०४।02 

प्रमाशणकरण लमलत :- २०७९।०४।१६ 

प्रस्तावना :- केराबारी गाउाँपालिकािे उपिब्ध गराउन ेसेवा प्रवाह र ववकास 
लनमामणको कायमिाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस गाउाँपालिकाको 
िालग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको कममचारी दरवशन्दको अलधनमा रवह 

प्राववलधक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा 
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लिने कायमिाई व्यवशस्थत गनमका िालग केराबारी गाउाँपालिकाको प्रिासकीय 
कायमववलध (लनयलमत) गने ऐन, २०७४ को दफा ३ वमोशजम केराबारी 
गााँउकायमपालिकािे स्वीकृत गरी जारी गररएको छ ।  
  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस कायमववलधको नाम "केराबारी 
गाउाँपालिकाको सेवा करारमा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववलध, 

२०७९" रहेको छ ।  
(२)  यो कायमववलध केराबारी गाउाँपालिकाको स्थानीय 

राजपत्रमा प्रकाशित भएको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  
२. पररभाषा :- ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमववलधमा;- 

क.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४” सम्झन ुपदमछ ।  
ख.  "कायमववलध" भन्नािे “केराबारी 

गाउाँपालिकाको करारमा कममचारी व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायमववलध, २०७९” सम्झन ुपदमछ ।  

ग.  "कायामिय" भन्नािे गाउाँ कायमपालिकाको 
कायामिय सम्झन ुपदमछ । 

घ. "गाउाँ कायमपालिका" भन्नािे केराबारी 
गााँउपालिकाको गााँउ कायमपालिकािाई 
सम्झन ुपदमछ । 



खण्ड 6, सङख्या ७, श्रावण १७, २०७९ 

3 

 

ङ. "कममचारी" भन्नािे दफा ३ को उपदफा (२) 
बमोशजम प्राववलधक सेवा र अन्य सेवा उपिब्ध 

गराउने गरी लनयशुक्त भएका कममचारी सम्झन ु
पदमछ । 

च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोशजम गठित 
छनौट तथा लसफाररस सलमलत सम्झन ुपदमछ 
। 

छ. “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे स्थालनय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८4 
को उपदफा (4) वमोशजमको 
गााँउपालिकाको प्रमखु प्रिालसकय अलधकृत 
िाई सम्झनपुदमछ । 

३. कायमववलध िागू हनु े िेत्र र सेवा :- (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा 
सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५ को उपदफा (४) बमोशजम 
कममचारी सेवा करारमा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायमववलध स्वीकृत 

गरी िागू गररएको छ ।  
(२) कायामियिे देहायको सेवासाँग सम्बशन्धत प्राववलधक 

कममचारी र अन्य सेवाका कममचारी यस कायमववलध बमोशजम अवलध 
तोकी करारमा राख्न सक्नछेः  

(क) इशन्जलनयररङ्ग सेवासाँग सम्बशन्धत 
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(ख) कृवष सेवासाँग सम्बशन्धत 

(ग) पि ुसेवासाँग सम्बशन्धत 

(घ) वन सेवासाँग सम्बशन्धत 

(ङ) स्वास््य सेवासाँग सम्बशन्धत 

(च) शििा सेवासाँग सम्बशन्धत 

(छ) अन्य सेवा सम्बशन्धत (यस अन्तगमत कम््यटुर 
अपरेटर, सहायक कम््यटुर अपरेटर, नगर प्रहरी, सवारी 
चािक, सयि, कायामिय सहयोगी, ्िम्वर 
इिेक्रीलसयन, चौकीदार, मािी, वगैचे र सरसफाइ 
सम्वन्धी) । 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) दफा ३ बमोशजमका कममचारी 
कायामियिे सेवा करारमा राख्न ेप्रयोजनको िालग छनौट तथा लसफाररस 
सलमलत सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोशजम हनुछेः  

(२) करारका कममचारीको अनसूुशच - १ बमोशजम स्वीकृत कायम 
वववरण बमोशजम पद वा सेवा िेत्र तथा सम्बशन्धत सेवा समूहको 
योग्यता, पाररश्रलमक, सेवा ितम समेत तोकी सम्बशन्धत कायामियको 
सूचनापाटी, वेभसाईट, स्थालनय पलत्रका तथा अन्य कुनै सावमजलनक 

स्थिमा अनसूुची - २ बमोशजमको ढााँचामा गााँउ कायमपालिकाको लनणमय 
बमोशजम सात देशख पन्र ठदनको सूचना प्रकािन गनुमपनेछ । 
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(३) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची - ३ बमोशजम हनुेछ । 

आवेदन दस्तरु दफा ५ वमोशजमको सलमलतको लनणमयद्वारा लनधामरण 
भए बमोशजम हनुछे ।  

(४) कुनै सेवा करारको पदका िालग प्रथम चरणमा दफा (५) 
वमोशजम गठित छनौट तथा लसफाररस सलमलतिे लनणमय गरी सम्वन्धी 
सेवाको वविषेज्ञिे तयार गरेको कम्तीमा १०० पणुामङ्क परीिा लिनपुने 
छ ।  

(५) उपदफा (३) वमोशजम उत्तीणामक ४५ प्रलतित अंक ल्याई 
पास हनुे उम्मेदवारको सटमलिष्टको आधारमा छनौट तथा लसफाररस 
सलमलतिे दोश्रो चरणमा देहाय वमोशजम २० अंकको मलु्यांकन र 
२० अंकको अन्तरवाताम लिनपुनेछ । 

क. िैशिक योग्यता वापत – १२ (बाह्र) अंक, जसमा ववशिष्ट 
शे्रणी वापत १२, प्रथम शे्रणी वापत ११, वितीय शे्रणी 
वापत १०, ततृीय शे्रणी वापत ९, (सम्बशन्धत िैशिक 
संस्थाको अंक गणनाका आधारमा) । 

ख. सरकारी लनकायका सम्बशन्धत सेवाको पदमा वा 
सम्बशन्धत ववषय िेत्रको कायम अनभुव वापत - ५ 
(पााँच) अंक (प्रलत वषम १ अंकको दरिे, प्रमाशणत 
वववरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीय र शजल्िाका बालसन्दािाई देहाय बमोशजम 
अलधकतम - ३ (तीन) अंक  
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१. केराबारी गाउाँपालिकाको स्थावय बालसन्दा भएमा - 
३ अंक 

२. मोरङ शजल्िाको स्थावय बालसन्दा भएमा -  1 
अंक  

घ. अन्तवाताम अलधकतम २० अंकको हनुेछ । अन्तवामतामको 
अङ्क बााँडफााँड छनोट तथा लसफाररस सलमलतिे लनधामरण 
गरे बमोशजम हनुेँछ । जसमा उमेद्वारिाई अकं प्रदान 

गदाम न्यनुतम ४० (चालिस) प्रलतित र अलधकतम 75 

(पचहत्तर) प्रलतितको सीमालभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ 
।  

(५) उपदफा (१) बमोशजम आवेदन माग गदाम प्राववलधक कायम 
(इशन्जलनयररंग, स्वास््य तथा शचवकत्सा वा पि ु शचवकत्साका िालग 
सम्वशन्धत काउशन्सि िगाएतमा दताम हनुपुने प्रावधान भएका) का 
िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका 
एंव काउशन्सिमा दताम प्रमाणपत्र भएका व्यशक्तिे मात्र आवेदन ठदन 
सक्नेछन ्। 

(६) यस कायमववलधमा अन्यन्त्र जेसकैुभएतमा पलन वविेष 
अवस्थामा दफा ५ वमोशजमको छनौट तथा लसफाररस सलमलतको लनणमय 
वमोशजम नगर प्रहरी, सवारी चािक, सयि, कायामिय सहयोगी, 
्िम्वर इिेक्रीलसयन, चौकीदार, मािी, वगैचे र सरसफाइकतामको 
छनौट अन्तरवातामको माध्यमवाट मातै्र गनम वाधापने छैन ।  
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५. छनौट तथा लसफाररस सलमलत :- माग पद संख्याका आधारमा 
कायमववलधको दफा (४) को उपदफा (४) बमोशजम उच्चतम अंक 
प्राप्त गरेका उम्मेदवारिाई छनौट तथा लसफाररस गनम देहायको छनौट 
तथा लसफाररस सलमलत रहनछेः 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत 

          संयोजक 

(ख) अध्यििे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा सरकारी सेवाको 
अलधकृतस्तरको कममचारी                           सदस्य 

(ग) गाउाँपालिकाको सम्बशन्धत ववषयगत िाखा प्रमखु                                
सदस्य 

(घ) कममचारी प्रिासन हेने कममचारी                       
सदस्य-सशचव 

६. सूशचकरणको वववरण प्रकािन गने :- (१) दफा ४ बमोशजम सबैभन्दा 
बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दफा ५ बमोशजमको सलमलतिे 
उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना उल्िेख गरी 
योग्यताक्रम अनसुार सूशचको वववरण प्रकािन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूशचको वववरण प्रकािन गदाम 
माग पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा वैकशल्पक उम्मेदवारको सूची 
समेत प्रकािन गनुमपनेछ र लसफाररि भएका उम्मेदवारहरुको सूची 
सूचना पाटीमा समेत टााँस गनुमपनेछ ।  
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तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सशुचकरण 
गनम सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमका योग्यताक्रममा रहेका 
उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराई सोको 
अलभिेख समेत राख्नपुनेछ । 

७. करार गने :- (१) कायामियिे सूशचकृत गरेका मखु्य उम्मेदवारिाई 
७ (सात) ठदनको म्याद ठदई करार गनम सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवधी लभत्र सेवा करार 
सम्झौता गनम आउने सूशचकृत उम्मेदवारसाँग कायामियिे अनसूुची - १ 
बमोशजमको कायम-वववरण सवहत अनसूुची - ४ बमोशजमको ढााँचामा 
सेवा करार गनुमपनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पकम  राख्न नआएमा 
क्रमिः वैकशल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ठदई करार गनम सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सेवा करार गरे पश्चात अनसूुची 
- ५ बमोशजमको पत्र कायामियिे कममचारीिाई ठदनपुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजम कायामियिे कायमवववरण ठदाँदा 
ववषयगत िाखा समेत तोकी काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस कायमववलध बमोशजम सेवा करार गदाम वढीमा ६ 
(छ) मवहनाका िालग मात्र सेवा करार गनुम पनेछ । तर उक्त पदिे 

गनुमपने काम समाप्त भएमा वा पयामप्त नभएमा वा कायमप्रारम्भ नै नभएको 
अवस्थामा कायामियिे कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी 
घटाउन सक्नेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोशजम एक आलथमक वषमको लनशम्त सेवा 
करारमा लिएको व्यशक्तिाई पनुः अको वषमको िालग सेवा करारमा लिन ु

परेमा िरुू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) सेवा करार गररएको कममचारीिे स्वेच्छािे करार 
लनरन्तरता गनम नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी कायामियमा 
लिशखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई 
सेवा करार अन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यशक्तिाई पनुः करारमा 
काम गने अवसर ठदईने छैन । 

(८) यस दफा ववपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारमा 
उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भकु्तानी ठदएमा त्यसरी अवलध उल्िेख 
गने वा रकम भकु्तानी गने कममचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी 
असूि उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही समेत गररनछे । 

८. कायम ितम, पाररश्रलमक र अवलध :- (१) यस कायमववलध बमोशजम सेवा 
करार सम्झौता गररएका कममचारीको मालसक पाररश्रलमक गााँउ 
कायमपालिकाबाट अन्यथा लनणमय भएकोमा बाहेक स्थानीय सेवाको 
सम्बशन्धत तह वा पदको िरुु तिब स्केिमा नबढ्ने गरी मालसक तिव 
रकम तोकेर वा कुनै कायमक्रमका िालग तोवकएको भए सोही वमोशजम 
हनुे गरी सेवा करार सम्झौतामा उल्िेख भएअनसुार हनुेछ । 

(२) कायामियिे कायम वववरणमा उल्िेख भए बमोशजम 
प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका आधारमा कायम सम्पादन 



खण्ड 6, सङख्या ७, श्रावण १७, २०७९ 

10 

 

अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ध 
गराउन सक्नछे ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड 
भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कायामियिे कममचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाम 
लनजिे मवहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको 
प्रलतवेदन तयार गनम िगाई सम्बशन्धत ववषयगत िाखाको लसफाररसको 
आधारमा मात्र भकु्तानी गनुम पनेछ । 

(४) यस कायमववलध बमोशजम कममचारीिे सेवा करारमा 
काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी 
लनयकु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउाँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोशजम करार गदाम काम िरुु गने 
लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत उल्िेख गनुमपनेछ । तर त्यस्तो 
करारको अवधी एक पटकमा ६ (छ) मवहना भन्दा बढी हनुे छैन ।  

९. करार समाप्ती :- (१) यस कायमववलध बमोशजम सेवा करार गररएको 
पद वा दरबन्दीमा नेपाि वा प्रादेशिक  वा स्थालनय काननु वा अन्य 
प्रशचलित काननु बमोशजम स्थावय पदपतुी भई वा कममचारी समायोजन 
वा सरुवा भई खवटई आएमा यस कायमववलध वमोशजम करार गररएको 
व्यशक्तको सेवा करार स्वतः अन्त्य हनुेछ । 

(२) सेवा करार सम्झौता गररएको कममचारीको कायम 
सन्तोषजनक नभएको भलन कायमरत ववषयगत िाखािे लसफाररि गरेमा 
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वा कममचारीिे कायामियिे ठदएको लनदेिन पटक पटक अवज्ञा गरेमा 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे सफाइको मौका ठदई जनुसकैु अवस्थामा 
सेवा करारबाट हटाउन सवकनेछ । 

१०. ववववध :- यस कायमववलध कायामन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुम परेमा 
यस कायमववलध तथा प्रचलित कानूनसाँग नबाशझन े गरी गाउाँ 
कायमपालिकािे आवश्यक लनणमय गनम सक्नेछ । 

११. खारेजी र वचाउ :- (१) केराबारी गाउाँपालिकाको करारमा प्राववलधक 
कममचारी व्यवस्थापन सम्वशन्ध कायमववलध, २०७५ कायमववलध खारेज 
गररएको छ ।  

(२) केराबारी गाउाँपालिकाको करारमा प्राववलधक कममचारी 
व्यवस्थापन सम्वशन्ध कायमववलध, २०७५ बमोशजम भएको सम्पणुम काम 
यसै कायमववलध बमोशजम भएको मालननछे ।  
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अनसूुची - १ 

(दफा ४ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

कायम वववरणको ढााँचा 
 

केराबारी गाउाँ कायमपालिकको कायामिय 

केराबारी मोरङ 

प्रदेि नं १ नेपाि 

कायम वववरणको नमनुाः 
कममचारीको पद नामः   

काम गनुमपने स्थानः 
कममचारीको नामः   
  

सपुररवेिकः   

प्रलतवेदन पेि गनुमपने अलधकारीः  
कायम वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 

(दफा ४ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

आवेदनको ढााँचा 
 

केराबारी गाउाँ कायमपालिकको कायामिय 

केराबारी मोरङ. 
प्रदेि नं १, नेपाि 

करारमा सेवा लिन ेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाशित लमलत : २०  /    /     ) 

 

.........गाउाँपालिकाको िागी ..............................(ववषयगत िाखा) मा 
रहने गरी .............................................................(पद) को 
रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कममचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे 
योग्यता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे 
...... (..) ठदन लभत्र ठदनको कायामिय समयमा राजस्व लतरेको रलसद सवहत 
दरखास्त ठदन हनु सम्वशन्धत सवैको िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ 
। यसको फाराम, दरखास्त दस्तरु, कायम–वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका ितमहरु 
सवहतको ववस्ततृ वववरण कायामियबाट वा वेवसाइट www. ……………  

बाट उपिब्ध हनुछे ।  
पद नाम  संख्या 
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२. िैशिक योग्यता र अनभुव (नमनुा) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. न्यूनतम योग्यता ...... भएको । 

३. अनभुवको हकमा ...... वषमको कायम अनभुव भएको ।  
४. .... वषम उमेर परुा भई .... वषम ननाघेको हनुपुने । 

५. .............. पदको हकमा नेपािको सम्वशन्धत काउशन्सि वा पररषद वा 
अन्यमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्मेदवारको व्यशक्तगत वववरण, िैशिक 
योग्यताको प्रमाशणत प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रमाशणत प्रलतलिवप, अनभुवको प्रमाशणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नेपाि 
कानून बमोशजम ववलभन्न काउशन्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताम भएको 
प्रमाशणत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिवपको 
पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे हस्तािर गरी प्रमाशणत गने । 
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अनसूुची - ३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्धत) 

दरखास्त फारामको ढााँचा 
केराबारी गाउाँकायमपालिकको कायामिय 

केराबारी मोरङ 

प्रदेि नं १, नेपाि 

सेवा करारको िालग दरखास्त फाराम 

             ववज्ञापन नं ...........          सेवाः...........         पदः................. 
(क) वैयशक्तक वववरण  

 नाम 
थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी िूिो 
अिरमा) 

 लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : लमलत : 
स्थायी िेगाना क) 

शजल्िा 
ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) 
टोि : 

ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              (ईशस्व 

संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषम            मवहना 

(ख) िैशिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहन ेआवश्यक न्यूनतम िैशिक 
योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोडम/तालिम 
ठदन ेसंस्था 

िैशिक 
उपालध/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्रलतित मूि 
ववषय 

िैशिक योग्यता      

     

तालिम 
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(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कायामिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देशख सम्म 

       
       

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणम वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग 
अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा िकुाएको िहररएमा प्रचलित कानून 
बमोशजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरुमा उल्िेशखत सबै ितम तथा लनयमहरु पािना गनम मन्जरु गदमछु । साथै करारमा उल्िेशखत ितमहरु 
पूणम रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम कशम्तमा ३ मवहनाको पूवम 
सूचना ठदई कायामियमा लनवदेन ठदनछुे । 

उम्मेदवारको ल्या्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 

 

 
 

लमलत: 

कायामियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ु गनेको नाम र 
दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त 
स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेशखत िगायत लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनवायम रुपमा उम्मेदवार 
आफैिे प्रमाशणत गरी पेि गनुम पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को 
प्रलतलिवप, (३) न्यूनतम िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कायम 
(इशन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ुशचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आठद । 
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अनसूुची - ४ 

(दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

सेवा करार सम्झौताको ढााँचा 
सेवा करार सम्झौता 

.........गाउाँ कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र 

.................... शजल्िा, ..........गाउाँपालिका/नगरपालिका, वडा नं. ..... 
बस्ने श्री .......................... (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 
केराबारी गाउाँपालिका ...............................को कामकाज गनम गराउन 
लमलत २०  / /  को लनणमय अनसुार देहायका कायम/ितमको अलधनमा रवह 
दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन मन्जरु भएकािे यो 
करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बशुझ लियौं, ठदयौं : 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कायम 

वववरण अनसुारको कायम पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा 
उपशस्थत भई गनुम पनेछ र आवश्यकतानसुार थप काम गनुम पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थानः केराबारी गााँउकायमपालिकाको कायामिय वा 
अन्तगमतका कायामियहरु । 

३. करारमा काम गरे बापत पााँउन ेपाररश्रलमक र भत्ता : प्रत्येक मवहना 
व्यलतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो पििाई मालसक रुपमा रु. 
...................(अिरेपी रु. ...............................) पाररश्रलमक 
उपिब्ध गराउनेछ । मंहगी भत्ता मालसक रु..........।– (अिेरुपी 
रु. ..................... मात्र, नेपाि सरकारिे ठदने लनणमय रहेसम्म) 

प्रवेि पत्र 

ववज्ञापन नं:          
रोि नं:........         
नामः 
िेगानाः 
पदः 

उम्मेद्वारिे परीिा ठदन आउाँदा पािना गनुमपने कुराहरूः 
१. परीिा समयभन्दा कशम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीिा हनुे स्थानमा र कशम्तमा 

१५ लमनेट अगाडी नै पररिा हिमा प्रवेि गनुमपनेछ। 
२. काब ुबावहरको कारणबाट परीिा हिमा आउन वढिा भएमा कारण सवहत जानकारी 

ठदएमा लनरीिकिे परीिा सरुू भएको १५ लमनेटलभत्रको अवलधसम्ममा परीिा 
हिमा पस्न ठदन सक्नेछ।सो अवलधभन्दा बाहेक परीिा हिमा पस्न ठदइनेछैन। 

३. उत्तरपशुस्तकामा कािो रङ्कको मसी भएको किमको मात्र प्रयोग गनुमपनेछ। 
४. परीिा सरुू भएको ३० लमनेटदेखी ४० लमनेटसम्मको समयमा िौचािय जाने 

प्रयोजनका िालग मात्र लनरीिकको अनमुलतिे परीिा हिबाट बावहर जान सवकने 
छ। 

५. परीिा अवलधमा क्याल्कुिेटर, मोबाईि वा अन्य ववद्यलुतय उपकरणको प्रयोग गनम 
पाइने छैन। 

६. परीिा अवलधमा शचट, फिामे हलतयार िगायतका कुनैपलन लनषलेधत प्रकारको वस्त ु
परीिा हिलभत्र िैजान पाइनेछैन। 

७. कम््यटुर सीप परीिण र अन्तवामताम परीिा ठदन आउाँदा पलन उम्मेद्वारिे यसै 
प्रवेिपत्र लिइ आउनपुनेछ।  

८. उशल्िशखत ितमभन्दा ववपररत उम्मेद्वारिे कुनै कामकारवाही गरेमा उम्मेद्वारिाई 
परीिा हिबाट बावहर लनकाल्नेदेशख परीिा रद्द गनेसम्मको अलधकार लसफाररस 
सलमलतिाई हनुछे।  

कायामियको छााँप            ................. 
        हस्तािर 
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लनयमानसुार चाडपवम खचम बापत वषममा एक पटक एक मवहनाको तिब 
बराबर हनु आउने रकम र लनयमानसुार पोसाक बापत वावषमक एकपटक 
पोषाक भत्ता उपिब्ध गराउनेछ । अन्य सवुवधा प्रचलित ऐन, लनयम 
तथा आलधकाररक लनणमय बमोशजम पवहिो पििे दोश्रो पििाई उपिब्ध 
गराउनेछ । 

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे केराबारी गाउाँपालिकाको प्रचलित 
कानूनमा ब्यवस्था भएका आचरण तथा अनिुासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 
पािना गनुम पनेछ ।  

५. ववदाः प्रथम पिको आलधकाररक पदालधकारीको स्वीकृलतका आधारमा 
दोश्रो पििाई सावमजलनक लबदा बाहेक वावषमक रुपमा सशञ्चत भइ 
शजम्मेवारी नसने ववदा मालसक १ठदन, वकररया ववदा बवढमा १५ ठदन, 
सतु्केरी लबदा बढीमा ६० ठदन (मवहिाको हकमा मात्र) उपिब्ध 
गराउन सवकने छ । अन्य कुनै वकलसमको लबदा उपिब्ध हनुेछैन । 
साथै आवश्यक परेको खण्डमा सावमजलनक लबदाको ठदनमा पलन सेवा 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

६. कायामिय सम्पशत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि 
सम्पशत्तको नोक्सानी वा वहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतम वा हानी 
नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गो्यताः दोस्रो पििे कायामियको कागजपत्र, शजन्सी सामान एवं गो्य 
कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत व्यशक्त वा देििाई उपिब्ध गराएको 
प्रमाशणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नोक्सानीको िेलतपूलतम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत 
राशखनेछ ।   
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८. करार अवलधः यो करार २०  । ।  देशख िाग ुभई २०  ।  । 
सम्मको िालग हनुेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्याकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन 
मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाम सािवसािी लनरन्तरता ठदन उपयकु्त 
देशखएमा कायमववलधको दफा ९ बमोशजम करार लनशश्चत अवलधको िालग 
थप हनु सक्नेछ । 

१०.पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितमको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो 
पििाई िगातार ७ (सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएमा, 
सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेमा अनपुशस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलमक 
दामासावहिे कट्टा गररनछे र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः यो 
संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा पने छैन । 
दोश्रो पििे िारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा 
ठदन असमथम भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी 
कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गनम 
सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यशक्त करारमा राशख काम िगाउन बाधा 
पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पििे यस करार बमोशजम काम गरेकै आधारमा 
पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयशुक्त हनुाका िालग दाबी 
गनम पााँउने छैन/गने छैन । 

१२.प्रचलित कानून िागू हनुःे यस संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित 
नेपाि कानून बमोशजम हनुेछ ।  
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गाउाँपालिकाको तफम बाट :  
हस्तािर :    
नाम :       
पद :        
कायामियको छापः  

            

दोस्रो पि (करारगने 
व्यशक्त):  

हस्तािर :    
नाम :       
िेगाना :  

सािीः 
कममचारी प्रिासन िाखा  
केराबारी गाउाँपालिका  

नामः........................ 
पदः...................... 

हस्तािर......................
......            
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अनसूुची - ५ 

(दफा ७ को उपदपा (२) साँग सम्बशन्धत) 

करार सूचना पत्रको ढााँचा 
केराबारी गाउाँ कायमपालिकको कायामिय 

केराबारी मोरङ 

प्रदेि नं-१, नेपाि 
च.नं.         

प.सं.  

लमलतः 
श्री ........................................, 

ववषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाईिाई लमलत २०...।....।... लनणमयानसुार सूशचकरण/ सेवा करार म्याद 
थप गररए बमोशजम ............................ (पदको नाम वा काम) का 
िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोशजम लमलत २०....।....।...  
देशख २०....।.....।.... सम्म करारमा राशखएको हुाँदा संिग्न कायमितम 
अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवमक र व्यवसावयक मूल्य मान्यता अनरुुप 
गनुमहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम यस गाउाँपालिकाको 
कममचारीिे पािना गनुमपने आचार संवहता र आचरणको समेत पररपािना हनु 
जानकारी गराइन्छ ।  

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
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बोधाथमः 
श्री आलथमक प्रिासन िाखा, केराबारी गाउाँपालिका :-  प्रमाशणत हाशजर/Time Sheet 

सवहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता बमोशजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध 

गराउनहुनु ।  

श्री प्रिासन िाखा, केराबारी गाउाँपालिका :-   हाशजरीको व्यवस्था हनु । 

श्री .......................... िाखा, केराबारी गाउाँपालिका । 
श्री .............. नं वडा कायामिय / स्वास््य चौवक / इकाइ / केन्द्र 
,................ केराबारी मोरङ । 

 

 

 

                                                    
आज्ञािे, 

सदुिमन दाहाि  
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


