
 

 

गौमखुी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  

कायमविधि, २०७५  

गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत लितत २०७५/०४/ १७ 

गौमखुी गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास ननमााणको कार्ािाई व्र्वस्थित र 
प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िागग नेपाि सरकारि े थवीकृत गरेको कमाचारी 
दरवस्ददको अगधनमा रहह प्राववगधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा 
करारमा लिने कार्ािाई व्र्वस्थित गनाका िागग गौमखुी गाँउ कार्ापालिकािे लमनत २०७५/०४/ 
१७ मा र्ो कार्ाववगध थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्ाववगधको नाम " गौमखुी गाउँपालिकामा करारमा प्राववगधक कमाचारी 
व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववगध, २०७५ " रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्ाववगध कार्ापालिकािे ननणार् गरेको लमनतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 
२. पररभाषाः  ववषर् वा प्रसगंिे अको अिा निागेमा र्स कार्ाववगधमा- 

क.  "अध्र्क्ष वा प्रमखु" भदनािे क्रमशः गाउँपालिकाको अध्र्क्ष वा नगरपालिकाको 
प्रमखु सम्झन ुपदाछ । 

ख.  "ऐन" भदनािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५” सम्झन ुपदाछ ।  
ग.  "कार्ाववगध" भदनािे “ गौमखुी गाउँपालिकामा करारमा प्राववगधक कमाचारी 

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववगध, २०७५” सम्झन ुपदाछ ।  
घ.  "कार्ाािर्" भदनािे गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झन ुपदाछ । 
ङ. "प्राववगधक कमाचारी" भदनािे दफा ३(२) बमोस्जम प्राववगधक सेवा उपिब्ध गराउने 

गरी व्र्वथिा भएका कमाचारी सम्झन ुपदाछ । 
च. "सलमनत" भदनािे दफा ५ बमोस्जम गहित अदतवाताा तिा सगूचकरण सलमनत 

सम्झन ुपदाछ । 

 
३. कायमविधि िाग ू हुने िते्र र सेिाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५ को दफा 

८३ को उपदफा (७) तिा थिानीर् तहमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५(४) 
बमोस्जम प्राववगधक कमाचारी करारमा राख्न ेप्रर्ोजनको िागग र्ो कार्ाववगध थवीकृत गरी 
िाग ूगररएको छ ।  



 

 

(२) कार्ाािर्िे देहार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववगधक कमाचारी र्स कार्ाववगध 
बमोस्जम अवगध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्दजननर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बस्दधत 
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत 
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधत 
(छ) अदर् कुन ैप्राववगधक सेवासँग सम्बस्दधत । 

 
४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बमोस्जमका प्राववगधक कमाचारी कार्ाािर्िे करारमा 

राख्न ेप्रर्ोजनको िागग सगूचकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा देहार् बमोस्जम हुनेछः  
(१) प्राववगधक कमाचारीको अनसुगूच - १ बमोस्जम थवीकृत कार्ा वववरण बमोस्जम 

पद वा सेवा क्षते्र तिा सम्बस्दधत सेवा समहूको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शता समेत 
तोकी सम्बस्दधत कार्ाािर्को सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुन ैसावाजननक थििमा 
अनसुचूी - २ बमोस्जमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पदर) हदनको सचूना प्रकाशन गनुापनेछ 
। 

(२) आवेदन फारामको नमनूा अनसुचूी - ३ बमोस्जम हुनेछ । आवेदन दथतरु 
गाउँपालिकाबाट ननधाारण भए बमोस्जम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पना आएका आवेदनहरु देहार्को आधारमा दफा ५ को 
सलमनतिे मलू्र्ाङ्कन गरी सगुचकृत गनुापनेछ :  

क. शकै्षक्षक र्ोग्र्ता वापत – ६० (सािी) अकं, (ववलशष्ट शे्रणी/GPA 3-4 वापत 
६०, प्रिम शे्रणी/GPA 2.4-2.99 वापत ५५, द्गधतीर् शे्रणी/GPA 1.8-2.39 
वापत ५०, ततृीर् शे्रणी/GPA 1.28-1.79 वापत ४५, (त्रत्रभवुन 
ववश्वववद्र्ािर्को अकं गणनाका आधारमा) । 

ख. कार्ा अनभुव वापत - १० (दश) अकं (प्रनत वषा २ अकंको दरिे, प्रमाणणत 
वववरण सिंग्न भएको हुनपुने) । 

ग. थिानीर् बालसददािाई देहार् बमोस्जम - १० (दश) अकं  
१. सम्बस्दधत गाउँपालिकाको बालसददा भएमा - १० अकं 
२. सम्बस्दधत स्जल्िाको बालसददा भएमा - ५ अकं  

घ. अदतवाताामा अगधकतम २० अकं । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाा दर्नुतम 
८ (आि) र अगधकतम १४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।  



 

 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम आवेदन माग गदाा प्राववगधक कार्ा (इस्दजननर्ररगं, 
थवाथ्र् तिा पश ु गचककत्सा िगार्तका अदर् क्षेत्र) का िागग आवश्र्क पने 
व्र्वसानर्क प्रमाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तिे मात्र आवेदन हदन सक्नेछन ्। 

-%_ lnlvt kl/Iff ;DalGw Joj:yf M pDd]bjf/ 5gf]6sf] nfuL *) k"0f{fª\ssf] lnlvt 

k/LIff  / @) k"0f{fª\ssf] df}vLs tyf cGt/jftf{ lnOg] 5 .  

-^_ lnlvt kl/Iffdf pQL0f{ gx'g] pDd]bjf/ 5gf]6 x'g] 5}g .  

-&_ k|fljlws tyf ck|fljlws sd{rf/L 5gf]6 ug{sf] nfuL 5gf]6 tyf ;Lkmf/L; 

;ldltn] cfjZostf cg';f/ lj1nfO{ cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

-*_ sfof{no ;xof]uL lgo'Qm ubf{ sfof{nosf] cfjZostf x]/L sfo{kflnsfsf] lg0f{o 

adf]lhd ;f]e}m lgo'Qm ug{ ;d]t ;lsg] 5 . ;fy} lj1fkg ul/Pklg sfof{no ;xof]uLsf] 

xsdf tf]lsPsf] Dofb leq dfu ePsf] kbdf cfjZos eGbf a9L pDd]bjf/x?n] cfj]bg 

glbPdf ;f]e}m cGt{jftf{af6 sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd lgo'lQm lbg ;lsg] 5 . 

-(_ pDd]bjf/x?sf] lnlvt kl/Iff lj1sf] ;Nnfx adf]lhd a:t'ut jf ljifout jf 

b'j} ;d]t x'g]5 . 

-!)_ pDd]bjf/n] k|fKt u/]sf] lnlvt tyf cGt{jftf{ afktsf] c+ssf] cfwf/df of]Uotf 

qmd cg';f/ d'Vo pDd]bjf/ tyf j}slNks pDd]bjf/ 5gf]6 tyf l;kml/; ;ldltn] 

sfo{kflnsfnfO{ lgo'lQmsf nflu l;kml/; ug]{ 5 / sfo{kflnsfsf] lg0f{o kl5 lgo'lQm lbOg] 

5 . 

 

 
५. अन्तिामताम र सधूचकरण सलमततः माग पद सखं्र्ाका आधारमा कार्ाववगधको दफा (४) को 

उपदफा (३) बमोस्जम उच्चतम अकं प्राप्त गरेका उम्मदेवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गना र 
अदतवााताा समेत लिई सगूचकरणको लसफाररस गना देहार्को अदतरवाताा तिा सगूचकरण 
सलमनत रहनेछः 
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृत     -  सरं्ोजक 
(ख) अध्र्क्ष वा प्रमखुिे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अगधकृत थतरको कमाचारी   -  सदथर् 
(ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ववषर्गत शाखा प्रमखु - सदथर् 

६. सधूचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोस्जम सबभैददा बढी अकं प्राप्त 
गने उम्मेदवारहरु दफा ५ बमोस्जमको सलमनतको लसफाररसको आधारमा कार्ाािर्ि े
उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम िर, िेगाना, काम गना तोककएको शाखा आहद समेत 
उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार सगूचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सगूचकरण प्रकाशन गदाा पद सखं्र्ा भददा दोव्बर 
सखं्र्ामा वकैस्ल्पक उम्मेदवारको सचूी समेत प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश भएका 
उम्मेदवारहरुको सचूी सचूना पाटीमा समेत टाँस गनुापनेछ ।  

तर आवेदन न ैकम परेको अवथिामा कम उम्मेदवार सगुचकरण गना सककनेछ ।  



 

 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई नछटो सञ्चार 
माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ाािर्ि ेसगूचकृत गरेका मखु्र् उम्मेदवारिाई ७ (सात) हदनको म्र्ाद 
हदई करार गना सचूना हदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सगूचकृत 
उम्मेदवारसँग कार्ाािर्ि ेअनसुचूी - १ बमोस्जमको कार्ा-वववरण सहहत अनसुचूी - 4 
बमोस्जमको ढाँचामा करार गनुापनेछ । उक्त अवगध लभत्र सम्पका  राख्न नआएमा क्रमशः 
वकैस्ल्पक उम्मेदवारिाई सचूना हदई करार गना सककनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बमोस्जको पत्र 
कार्ाािर्िे प्राववगधक कमाचारीिाई हदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्जम कार्ाािर्ि ेकार्ावववरण हदँदा ववषर्गत शाखा समेत 
तोकी काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्ाववगध बमोस्जम करार गदाा सामादर्त आगिाक वषाको श्रावण १ (एक) 
देणख अको वषाको असारसम्मका िागग मात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदि ेगनुापने 
काम समाप्त भएमा वा पर्ााप्त नभएमा वा कार्ाप्रारम्भ न ैनभएको अवथिामा थिानीर् 
तहि ेकामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम एक आगिाक वषाको ननस्म्त सेवा करारमा लिएको 
व्र्स्क्तिाई पनुः अको वषाको िागग सेवा करारमा लिन ुपरेमा पनुः पररक्षण, छनौट र 
शरुू करार सरह मानन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राववगधक कमाचारीिे थवेच्छािे करार ननरदतरता गना नचाहेमा कम्तीमा १ 
(एक) महहना अगाडी कार्ाािर्मा लिणखत रुपमा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी 
जानकारी नगराई करार अदत गरी काम छोडमेा त्र्थतो व्र्स्क्तिाई पनुः करारमा काम 
गने अवसर हदईने छैन । 

(८) र्स दफा ववपररतको अवगध उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भददा बढी 
रकम भकु्तानी हदएमा त्र्सरी अवगध उल्िेख गने वा रकम भकु्तानी गने कमाचारीको 
तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असिू उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही समेत गररनेछ ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अिधि :  (१) र्स कार्ाववगध बमोस्जम सेवा करार सम्झौता 
गररएका प्राववगधक कमाचारीको मालसक पाररश्रलमक गाउँकार्ापालिकाको ननणार् बमोस्जम 
हुनेछ ।  

(२)  कार्ाािर्िे कार्ा-वववरणमा उल्िेख भए बमोस्जम प्रगनतको थििगत वा 
वथतगुत प्रनतवेदनका आधारमा कार्ा सम्पादन अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता 
वा कफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  



 

 

  तर करार सम्झौतामा उल्िखे नगररएको भ्रमण भत्ता, कफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता 
उपिब्ध गराउन सककने छैन ्। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्राववगधक कमाचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाा ननजिे 
महहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सहहतको प्रनतवेदन तर्ार गना िगाई 
सम्बस्दधत ववषर्गत शाखाको लसफाररशको आधारमा मात्र भकु्तानी गनुा पनेछ । 

(४) र्स कार्ाववगध बमोस्जम प्राववगधक कमाचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा 
पनछ कुन ैपनन पदमा अथिार्ी वा थिार्ी ननर्कु्ती हुनाका िागग कुन ैपनन दाबी गना 
पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाा काम शरुु गने लमनत र अदत्र् गने लमनत 
समेत उल्िेख गनुापनेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भददा 
बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाववगध बमोस्जम करार गररएको पद वा दरबददीमा नेपािको 
सवंवधान बमोस्जम कमाचारी समार्ोजन भई खहटई आएमा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार 
थवतः अदत्र् हुनेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववगधक कमाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भनन 
कार्ारत ववषर्गत शाखा वा कार्ाािर्िे लसफाररश गरेमा अध्र्क्ष वा प्रमखुिे आवश्र्क 
छानववन गना िगाई सफाइको मौका हदई कार्ाािर्िे जुनसकैु अवथिामा करारबाट 
हटाउन सककनेछ ।  

१०. विवििः र्स कार्ाववगध कार्ाादवर्न क्रममा िप व्र्वथिा गनुा परेमा र्स कार्ाववगध तिा 
प्रचलित काननूसँग नबाणझने गरी गाउँपालिकािे आवश्र्क ननणार् गना सक्नेछ ।  

  



 

 

अनसुचूी - १ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा) 
....................गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

................... 
प्रदेश न.ं ..... नेपाि 

 
कायम वििरणको नमनुाः 
प्राववगधक कमाचारीको पद नामः  काम गनुापने थिानः 
प्राववगधक कमाचारीको नामः       
सपुररवेक्षकः  प्रनतवेदन पेश गनुापने अगधकारीः  
कायम वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



 

 

अनसुचूी - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाचँा) 
....................गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

.............................. 
प्रदेश न.ं.., नेपाि 

 
करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सचूना 

(सचुना प्रकालशत लमनत : २०७  /    /     ) 
 
......................गाउँपालिकाको िागी ..............................(ववषर्गत शाखा) मा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को सखं्र्ा र र्ोग्र्ता भएको 
प्राववगधक कमाचारी करारमा राख्नु पने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचूना 
प्रकालशत भएको लमनति े१५ (पदर) हदन लभत्र हदनको २:०० बजेसम्म राजथव नतरेको रलसद 
सहहत दरखाथत हदन हुन सम्वस्दधत सवकैो िागग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फाराम, दरखाथत दथतरु, कार्ा–वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शताहरु सहहतको ववथततृ वववरण 
कार्ाािर्बाट वा वेवसाइट www. ……………..............….  बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  सखं्र्ा 
  
  

२. शकै्षिक योग्यता र अनभुि (नमनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. दर्नूतम र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाि सरकारवाट मादर्ता प्राप्त ववश्वववद्र्ािर्वाट Civil 

Engineering मा थनातक (B.E) र कुन ैसम्बद्ध ववषर्मा ववषर्मा थनातकोत्तर गरेको । 
३. अनुभवको हकमा B.E उतीणा गरी सम्बद्ध कार्ामा कम्तीमा ...... वषाको कार्ा अनुभव भएको  

।  
४. .... वषा उमेर पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनुपने । 
५. नेपाि इस्दजननर्ररङ्ग काउस्दसिमा दताा भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अदर् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्तमा सिंग्न गनुमपनेः उम्मदेवारको व्र्स्क्तगत वववरण, शकै्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणणत 

प्रनतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणणत प्रनतलिवप, अनभुवको प्रमाणणत 
प्रनतलिवप तिा प्रचलित नेपाि काननू बमोस्जम ववलभदन काउस्दसि वा पररषद् वा अदर्मा 
दताा भएको प्रमाणणत प्रनतलिवप सिंग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सब ैप्रनतलिवपको पछाडी 
उम्मेदवार थवर्िंे हथताक्षर गरी प्रमाणणत गने ।  



 

 

अनसुचूी - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारामको ढाचँा) 

....................गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 
.............................. 
प्रदेश न.ं.., नेपाि 

 
करारको िाधग दरखास्त फाराम 

(क) वरै्स्क्तक वववरण 

 नाम िर
  

(देवनागरीमा)  
(अगें्रजी िूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गने स्जल्िा : लमनत : 
थिार्ी िेगाना क) 

स्जल्िा 
ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोि : ङ) मागा/घर न.ं : च) फो न.ं 
पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, िर : जदम लमनत :             (वव.सं.मा)              (ईस्थव संवतमा) 
बाजेको नाम, िर : हािको उमेर :             वषा            महहना 

(ख) शकै्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखाथत फाराम भरेको पदको िागग चाहहने आवश्र्क दर्नूतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यनूतम 
योग्यता 

विश्िविद्यािय/बोर्म/तालिम ददने 
संस्था 

शैक्षिक उपाधि/तालिम  संकाय शे्रणी/प्रततशत मूि विषय 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      
     

तालिम      
(ग) अनभुि सम्बन्िी वििरण  

कायामिय पद सेिा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधि 

देखख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखाथतमा खुिाएका सम्पणूा वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखाथत बझुाएको पदको सूचनाको िागग अर्ोग्र् िहररने गरी कुन ैसजार् पाएको छैन 
। कुन ै कुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएमा प्रचलित काननू बमोस्जम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तिा र्स 
दरखाथत फारामका पषृ्िहरुमा उल्िेणखत सब ैशता तिा ननर्महरु पािना गना मदजरु गदाछु । साि ैकरारमा उल्िेणखत शताहरु पणूा रुपमा पािना 
गनेछु र करारको समर्भददा अगाव ैकरारको अदत्र् गदाा कस्म्तमा ३ महहनाको पवूा सूचना हदई कार्ाािर्मा ननवेदन हदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दायाँ बायाँ 
 
 

 

लमतत: 

कार्ाािर्िे भनेः 
रलसद/भौचर न.ं : रोि न.ं : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाथत रुज ुगनेको नाम र दथतखतः 
लमनत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनेको 
दथतखत 
लमनत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सूचनामा उल्िेणखत िगार्त ननम्नलिणखत कागजातहरु अननवार्ा रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाणणत गरी पेश गनुा पनेछ । 

हािसािै णखचेको 
पासपोटा साईजको 
परैु मुखाकृनत देणखने 
फोटो र्हाँ टाथने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दथतखत 



 

 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रनतलिवप, (३) दर्नूतम शैक्षक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप, प्राववगधक कार्ा (इस्दजननर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पश ु गचककत्सा िगार्तका अदर् क्षेत्र) का 
िागग आवश्र्क पने व्र्वसानर्क प्रमाणपत्र (िाईसेदस)को प्रनतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रनतलिवप, आहद । 



 

 

अनसुचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

..................... गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, (र्सपनछ पहहिो पक्ष भननएको) र 

....................स्जल्िा, ...................गाउँपालिका, वडा न.ं ..... बथने श्री 

............................................................ (र्सपनछ दोश्रो पक्ष भननएको) का बीच 

.....गाउँपालिकाको .................................................(इस्दजननर्र) को कामकाज गना गराउन 
लमनत २०७....../......./...... को ननणार् अनसुार देहार्का कार्ा/शताको अगधनमा रहह दोश्रो पक्षि े
पहहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन मदजुर भएकािे र्ो करारको सझंौता गरी एक/एक प्रनत 
आपसमा बणुझ लिर्ौं हदर्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोककएको सिंग्न कार्ा वववरण अनसुारको 

कार्ा पहहिो पक्षिे तोकेको समर् र थिानमा उपस्थित भई गनुा पनेछ र 
आवश्र्कतानसुार िप काम गनुा पनेछ । 

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

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क महहना व्र्नतत भएपनछ, पहहिो 
पक्षिे दोश्रो पक्षिाई मालसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे .....................गाउँपालिकाको प्रचलित काननूमा 
ब्र्वथिा भएका आचरण तिा अनशुासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजननक त्रबदा बाहेक अदर् कुन ैपनन ककलसमको त्रबदा उपिब्ध 
हुने छैन । सािै कार्ाािर्को िागग आवश्र्क परेको खण्डमा त्रबदाको हदनमा पनन सेवा 
उपिब्ध गराउन ु पनेछ । र्सरी सावाजननक त्रबदाको हदनमा कार्ाािर्मा काम िगाए 
बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पक्षिाई हदईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पविको सरुिाः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी वा 
हहनालमना गरेमा सो को क्षनतपनूत ा वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो 
पक्षिाई हदन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को कागजपत्र, स्जदसी सामान एव ं गोप्र् कुरा वा 
कागजात कुन ैअनगधकृत व्र्स्क्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रमाणणत भएमा दोस्रो 
पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपनूत ा दोश्रो पक्षबाट 
भराईनेछ र कािो सचूीमा समेत राणखनेछ ।   

८. करार अिधिः र्ो करार २०७...।........।..........देणख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्मको 
िागग हुनेछ ।  



 

 

९. कायमसम्पादन मलू्यांकनः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन मलू्र्ांकन गने र सो 
मलू्र्ांकन गदाा सािवसािी ननरदतरता हदन उपर्कु्त देणखएमा कार्ाववगधको दफा ९ 
बमोस्जम करार ननस्श्चत अवगधको िागग िप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगातार 
७ (सात) हदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएमा, सदतोषजनक सेवा हदन 
नसकेमा अनपुस्थित रहेको अवगधको पाररश्रलमक दामासाहहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा 
बढी सेवा नगरेमा थवतः र्ो सझंौता पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्वथिा गना वाधा 
पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अथवथि भई वा अदर् कुन ैकारणिे सेवा हदन 
असमिा भएमा वा काम सदतोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर 
उल्िघनं गरेमा दोश्रो पक्षसगंको सझंौता रद्ध गना सक्नेछ र ननजको सट्टा अको 
व्र्स्क्त करारमा राणख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोस्जम काम गरेकै आधारमा पनछ कुन ै पनन 
पदमा अथिार्ी वा थिार्ी ननर्सु्क्त हुनाका िागग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित काननू िाग ूहुनेः र्स सझंौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू 
बमोस्जम हुनेछ ।  

 

गाउँपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने 
व्यक्तत):  
हथताक्षर : हथताक्षर :  
नाम :    नाम : 
पद :  िेगाना :  
कार्ाािर्को छापः  
  

  



 

 

अनसुचूी - ५ 
(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सचूना पत्रको ढाँचा) 

....................गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 
.............................. 
प्रदेश न.ं.., नेपाि 

 

च.न.ं         लमनतः    
प.स.ं  
 

श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 
 

ववषर्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई लमनत २०७...।....।... ननणार्ानसुार सगूचकरण गररए बमोस्जम ............................ 
(पदको नाम वा काम) का िागग र्ससैाि सिंग्न करार (सम्झौता) बमोस्जम लमनत 
२०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राणखएको हँुदा सिंग्न कार्ाशता अनरुुप 
आफनो काम इमाददारीपवूाक र व्र्वसानर्क मलू्र् मादर्ता अनरुुप गनुाहुन जानकारी गराइदछ 
।  
 सािै आफ्नो काम कताव्र् पािना गदाा र्स गाउँपालिकाको कमाचारीिे पािना गनुापने 
आचार सहंहता र आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइदछ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अगधकृत 

बोिाथमः 
श्री आगिाक प्रशासन शाखाः प्रमाणणत हास्जर/Time Sheet सहहतको प्रनतवेदनका आधारमा 

सम्झौता बमोस्जमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनहुुन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वथिा हुन ।  
श्री वडा कार्ाािर्, ....................................  

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 


