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 सेवा करारमा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववधध, २०७4 
(पविलो संशोधन २०७५) 
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                                                   स्वीकृधि धमधििः २०७७।०८।२२ 

प्रमाणीकरण धमधििः २०७७।०८।२९  

                           
 

स्थानीय ििको गठन पश्चाि गाउँ कायमपाधलकाको कायामलय एवं गाउँपाधलका अन्िगमिका वडािरुको कायामलययीय 
कामकाज संचालनाथम आवश्यक जनशक्ति न्यून रिेको अवस्थामा भैरवी गाउँपाधलकाबाट प्रदान गररने सावमजधनक सेवालाई धिटो, 
िररिो, पारदशी, प्रभावकारी, गणुस्िरीय बनाउनका लाधग सेवामा करार प्रकृधिका पदमा आवश्यक पने कममचारी धनयिुी गने 
प्रवियालाई व्यवक्तस्थि गनम वाञ्िनीय भएकाले, भैरवी गाउँपाधलका, दैलेखको प्रशासकीय कायमववधध ऐन, २०७७ को दफा ४ ले 
ददएको अधधकार प्रयोग गरी यो सेवा करारमा कममचारी व्यववथापन सम्वन्धी कायमववधध, २०७७ बनाएको ि । 
 

पररच्िेद-१ प्रारक्तम्भक 
 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भिः 
क. यस कायमववधधको नाम "सेवा करारमा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववधध, २०७७" 

रिेको ि ।  
ख. यो कायमववधध कायमपाधलकाको बैठकबाट स्वीकृि भएको धमधिदेक्तख िरुुन्ि लाग ुिनुेि। 
  

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेमा यस कायमववधधमा- 
क. "अध्यि" भन्नाले नपेालको संववधानको धारा २१५ को उपधारा-१ वमोक्तजम गाउँ कयमपाधलकाको अध्यि 

सम्झनपुिम। 
ख. "उपाध्यि" भन्नाले नपेालको संववधानको धारा २१५ को उपाधारा-२ वमोक्तजमको गाउँ कायमपाधलकाको उपाध्यि 

सम्झनपुिम । 
ग. "वडा" भन्नाले गाउँपाधलकाको वडा सम्झन ुपिम । 
घ. "प्रमखु प्रशासकीय अधधकृि" भन्नाले गाउँ कायमपाधलकाको प्रमखु प्रशासवकय अधधकृि सम्झन ुपिम । 
ङ. "सदस्य" भन्नाले दफा ४ वमोक्तजम गदठि सधमधिका सदस्य सम्झन ुपिम र सो शब्दले संयोजक समेिलाई 

जनाउँि । 
च. "कायमपाधलका" भन्नाले भैरवी गाउँ कायमपाधलका सम्झनपुिम । 
ि. "कममचारी" भन्नाले भैरवी गाउँपाधलका वा मािििका कायामलयिरुमा रिेका धनजामिी कममचारी, ववषयगि 

शाखाका कममचारी, सेवा करारमा धनयिु कममचारी समेिलाई सम्झन ुपिम । 
ज. "प्राववधधक कममचारी" भन्नाले ईक्तन्जधनयर, सूचना प्रववधध अधधकृि, सव-ईक्तन्जधनयर, अ.स.ई., अधमन, 

कृवष/पश/ुस्वास््य िफम को कममचारीलाई सम्झन ुपिम । 



 

 

झ. "सवारी चालक" भन्नाले गाउँकायमपाधलका वा अन्िमगि कायामलयका सवारी साधनिरु(जीप, डोजर, स््याभेटर 
लोडर, एम्वलेुन्स आदद) चलाउन े गरी धनयूि व्यक्ति वा चालकलाई सम्झनपुिम र सो भन्नाले सियोगी 
चालकलाई समेि सम्झन ुपिम । 

ञ. "ववववध सेवा" भन्नाले कम््यूटर अपरेटर र मविला ववकास िफम का कममचारी सम्झन ुपिम । 
ट. "कायामलय सिायक" भन्नाले सिायक चौथौं िि वा सो सरिको पदलाई सम्झन ुपिम । 
ठ. "कायामलय सियोगी" भन्नाले कायामलयको दैधनक सरसफाई, िेरचाि, पाले, बगैचे, कुचीकार, सरकारी सम्पत्तीको 

सरुिा, प्राईधलङ्ग िथा दैधनक कायामलय संचालन सम्बन्धी कायममा सियोग गने कममचारीलाई सम्झन ुपिम ।  
ढ. "ववषयगि शाखा प्रमखु" भन्नाले गाउँपाधलका अन्िमगि रिने ववधभन्न शाखाका शाखा प्रमखुलाई सम्झन ु     पिम 

। सो शब्दले िनौट िथा धसफाररस सधमधि गठनको िकमा सम्वक्तन्धि शाखा प्रमखुलाई सम्झन ुपिम  
ण. "परीिा" भन्नाले करारसेवामा कममचारी िनौटका लाधग िनौट लाधग िनौट सधमधिबाट धलइने परीिा सम्झन ु

पिम । 
ि. "पाठ्यिम" भन्नाले लोक सेवा आयोगद्वारा स्थानीय ििको पदपूधिमको लाधग िजुममा गरेको सम्बक्तन्धि िेत्र, ववषय 

र ििको पाठ्यिम सम्झन ुपिम । 
थ. "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदमि ।  
द.  "कायमववधध" भन्नाले सेवा करारमा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववधध, २०७७”            
    सम्झन ुपदमि ।  
ध. "कायामलय" भन्नाले गाउँ कायमपाधलकाको कायामलय सम्झन ुपदमि । 
न. "सधमधि" भन्नाले दफा ४ बमोक्तजम गदठि अन्िवािाम िथा िनौट सधमधि सम्झन ुपदमि । 
 

पररच्िेद - २  
िनौट, सूक्तचकरण र धसफाररस सधमधि 

 
३. कायमववधध लागू िनु ेिते्र र सेवािः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) िथा 

स्थानीय ििमा सेवा प्रवाि सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोक्तजम प्राववधधक कममचारी करार सेवामा राख्न े
प्रयोजनको लाधग यो कायमववधध स्वीकृि गरी लागू गररएको ि ।  
(२) कायामलयले देिायको सेवासँग सम्बक्तन्धि प्राववधधक कममचारी यस कायमववधध बमोक्तजम अवधध िोकी करारमा 

राख्न स्नेििः  
(क) इक्तन्जधनयररङ्ग सेवासँग सम्बक्तन्धि    
(ख) कृवष सेवासँग सम्बक्तन्धि 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बक्तन्धि    
(घ) वन सेवासँग सम्बक्तन्धि 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बक्तन्धि    
(च) प्रशासन िथा सरुिासंग सम्बक्तन्धि 
(ि)  ववववध सेवा। 

(३) उपदफा (२) मा जनसकैु कुरा लेक्तखएको भएिापधन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँपाधलकाको 
स्वीकृिमा कुनै कायमिम संचालन गनम िोवकएको दरबन्दी धभत्रका प्रशासधनक िथा प्राववधधक पदिरु यस 
कायमववधध बमोक्तजम करारमा पधिूम गनम बाधा पनेिैन । 



 

 

४. धलक्तखि, अन्िवामिाम र सूक्तचकरण सधमधििः दफा ३ वमोक्तजम माग भएका पदिरूको संख्याका आधारमा कायमववधधको 
दफा (६) को उपदफा (४) बमोक्तजम न्यूनिम ५० अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारको प्रारक्तम्भक सकु्तचकरण, 
धलक्तखि/प्रयोगात्मक/अन्िरवािाम समेिको सूक्तचकरणको धसफाररस गनम देिाय वमोक्तजमको सधमधि रिनेििः 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अधधकृि        -  संयोजक 
(ख) अध्यि वा गाउँ कायमपाधलकाले िोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवा वा धनवतृ्त कक्तम्िमा अधधकृिस्िरको कममचारी १ जना  -  सदस्य 
     (ग) गाउँ कायमपाधलकाको कायामलयको ववषयगि शाखा प्रमखु   - सदस्य 

(घ) सधमधिले आवश्यकिा अनसुार वढीमा २ जना सदस्यलाई अमक्तन्त्रि सदस्यको रूपमा राख्न सवकनेि ।  
(ङ) धबषयगि शाखाको प्रमखु नभएमा सधमधिले िोकेको सम्बक्तन्धि ववषयको ववज्ञ सदस्यको रुपमा रिनेि। 

५. िनौट िथा धसफाररस सधमधिको काम, कर्तव्य र अधिकारः 
   (क) कायमपाधलकाको धनणमयानसुार िोवकएको पद र संख्यामा सेवा करारको लाधग ववज्ञान गने । 
   (ख) योग्यिा पगेुका इच्िुक नेपाली नागररकिरुबाट पेश िनु आएका दरखास्ि उपर आवश्यक कारवािी गने । 
   (ग) दफा ६ मा िोवकएको योग्यिाको आधारमा प्रारक्तम्भक योग्यिा सचुी प्रकाक्तशि गने । 

(घ) प्रारक्तम्भक योग्यिा सूचीकरणमा परेका उम्मेदवारिरुको सम्वक्तन्धि िेत्र, िि र ववषयको लाधग लोक सेवा 
आयोगले धनधामरण गरेको पाठ्यिम धलक्तखि वा प्रयोगात्मक क्तशप परीिा धलने र नधिजा प्रकाशन गने । 

(ङ) सम्बक्तन्धि पदको लाधग आवश्यक पने शैक्तिक योग्यिा, उमेर िद, कायामनभुव लगायि आवश्यक कुरा धनधामरण 
गने । 

(च) सूक्तचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा वैकक्तपपक उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गने र 
धसफाररश भएका उम्मेदवारिरुको सूची सूचना पाटीमा समेि टाँस गने, िर आवेदन न ैकम परेको अवस्थामा 
कम उम्मेदवार सकु्तचकरण गने । 

(ि) धनयमानसुारका आवश्यक अन्य कायम गने ।  
६. सकु्तचकरण िथा िनौट सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) दफा ३ बमोक्तजमका सेवा करारका कममचारी कायामलयले करारमा 

राख्न ेप्रयोजनको लाधग सूक्तचकरण िथा िनौट सम्बन्धी व्यवस्था देिाय बमोक्तजम िनुेििः  
(२) प्राववधधक कममचारीको अनसूुक्तच -१ बमोक्तजम स्वीकृि कायम वववरण बमोक्तजम पद वा सेवा िते्र िथा सम्बक्तन्धि 

सेवा समूिको योग्यिा, पाररश्रधमक, सेवा शिम समेि िोकी सम्बक्तन्धि कायामलयको सूचनापाटी, वेभसाईट 
िथा अन्य कुन ैसावमजधनक स्थलमा अनसूुची-२ बमोक्तजमको ढाँचामा कम्िीमा १५ (पन्र) ददनको सूचना 
प्रकाशन गनुमपनेि । 

(३) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची -३ बमोक्तजम िनुेि । आवेदन दस्िरु देिाय बमोक्तजम िनुेि ।  
 अधधकृि िैटौं ििको लाधग रु १०००। )एक िजार रूपयाँ मात्र( ,  
 सिायक पाचँौको लाधग रु ६००। )ि सय रूपयाँ मात्र( ,  
 सिायक चौथोको लाधग रु ५००। )पाचँ सय रूपयाँ मात्र  (  
 कायामलय सियोगीको लाधग रु  .।३०० (िीन सय रूपयाँ मात्र (िनुेि ।  

     (४) आवेदकले अनसूुची -४ बमोक्तजमको प्रवेश पत्र पाउन ेि । 

(५) उपदफा (२) बमोक्तजम पनम आएका आवेदनिरु देिायको आधारमा दफा ४ को सधमधिले मूपयाङ्कन गरी 
सकु्तचकृि गनुमपनेि :  



 

 

क. शैक्तिक योग्यिा वापि - क. शैक्तिक योग्यिा वापि (२०) अकिः यस उपदफा प्रयोजनका लाधग 
शे्रणी गणना गदाम देिाय बमोक्तजम गररने ि :  

धस. 
नं. 

शे्रणी प्रधिशि वा GPA 
प्राप्त 
अंक 

१ ववक्तशष्ट शे्रणी ८०% वा सो भन्दा माधथ, ३.७ GPA वा सो भन्दा माधथ १८ २० 

२ प्रथम शे्रणी ६०% वा माधथ, ८०% मनुी, ३.० GPA वा माधथ - ३.६९ GPA मनुी १८ 

३ दद्विीय शे्रणी ४५% वा माधथ-६०% मनी, २.७ GPA वा माधथ २.९९ GPA मनुी १६ 

४ ििृीय शे्रणी ४५% भन्दा मनी, २.७ GPA भन्दा मनुी १४ 

 

ख. कायम अनभुव वापि - ३ (िीन) अंक (प्रधि वषम १ अंकको दरले (सम्वक्तन्धि सेवा समूिको न्यूनिम 
शैक्तिक उपाधी प्राप्त गरे पश्चािको अनभुवमात्र मान्य िनुेि । प्रमाक्तणि वववरण संलग्न भएको िनुपुने)। 

ग. स्थानीय बाधसन्दालाई देिाय बमोक्तजम - ७ (साि) अंक  
१. सम्बक्तन्धि गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको बाधसन्दा भएमा – ७(साि) अंक 
२. सम्बक्तन्धि क्तजपलाको बाधसन्दा भएमा – ५(पाँच) अंक  
३. सम्बक्तन्धि प्रदेशको बाधसन्दा भएमा – ३(िीन) अंक 
४. अन्य प्रदेशको बाधसन्दा भएमा    –  १(एक) अंक 

ग. धलक्तखि िथा प्रयोगात्मक परीिािः ७५ अंक आवश्यकिा अनसुार पदको प्रकृधिको आधारमा सेवासंग 
सम्वक्तन्धि ववषयको बस्िगुि िथा ववषयगि वा प्रयोगात्मक धलक्तखि परीिा धलन स्नेि ।  

घ. अन्िवािाममा अधधकिम २5 अंकिः यस अनसुार अकं प्रदान गदाम न्यनुिम ५० प्रधिशि र अधधकिम 
७० प्रधिशिको सीमाधभत्र रिी प्रदान गनुमपनेि । 

(५) उपदफा (१) बमोक्तजम आवेदन माग गदाम प्राववधधक कायम (इक्तन्जधनयररंग, स्वास््य िथा पश ु क्तचवकत्सा 
लगायिका अन्य िेत्र)का लाधग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यक्तिले मात्र 
आवेदन ददन स्नेिन ्। 

७. करार गनेिः (१) कायामलयले सूक्तचकृि गरेका मखु्य उम्मेदवारलाई ७ (साि) ददनको म्याद ददई करार गनम सूचना 
ददनपुनेि ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अवधधधभत्र धसफाररस भइम करार सम्झौिा गनम आउन ेउम्मेदवारसँग कायामलयले 

अनसूुची - १ बमोक्तजमको कायम-वववरण सविि अनसूुची -५ बमोक्तजमको ढाचँामा करार गनुमपनेि । उि 
अवधध धभत्र सम्पकम  राख्न नआएमा िमशिः वैकक्तपपक उम्मेदवारलाई सूचना ददई करार गनम सवकनेि । 

(३) उपदफा(२) बमोक्तजम करार गरे पश्चाि अनसूुची-६ बमोक्तजको पत्र कायामलयले कममचारीलाई ददन ुपनेि   
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम कायामलयले कायमवववरण ददँदा ववषयगि शाखा समेि िोकी काममा लगाउन ुपनेि  
(५) यस कायमववधध बमोक्तजम करार गदाम सामान्यििः आधथमक वषमको श्रावण १ (एक) देक्तख अको वषमको 

असारसम्मका लाधग मात्र करार गनुम पनेि । िर उि पदले गनुमपने काम समाप्त भएमा वा पयामप्त नभएमा 
वा कायमप्रारम्भ न ैनभएको अवस्थामा स्थानीय ििले कामको बोझ र अवधी िेरी करारको अवधी घटाउन 
वा थप गनम स्नेि ।  



 

 

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम एक आधथमक वषमको धनक्तम्ि सेवा करारमा धलएको व्यक्तिलाई पनुिः अको वषमको लाधग 
सेवा करारमा धलन ुपरेमा पनुिः पररिण, िनौट र शरुू करार सरि माधन सम्झौिा गररनेि ।  

(७) सेवा करार कममचारीले स्वेच्िाले करार धनरन्िरिा गनम नचािेमा कम्िीमा १(एक) मविना अगाडी कायामलयमा 
धलक्तखि रुपमा जानकारी गराउन ुपनेि ।जानकारी नगराई ७ ददन भन्दा बढी अनपुक्तस्थि रिेमा वा करार 
अन्ि गरी काम िोडेमा त्यस्िो व्यक्तिलाई पनुिः करारमा काम गने अवसर ददईने िैन  

(८) कायमववधध बमोक्तजम करार गदाम अन्य थप सेवा सवुीधा कायमलयले िोके बमोक्तजम िनुेि । 
(९) यस दफा ववपररिको अवधध उपलेख गरी वा करारमा उपलेख भएभन्दा बढी रकम भिुानी ददएमा त्यसरी 

अवधध उपलेख गने वा रकम भिुानी गने कममचारीको िलव भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेि।  

८. कायम शिम, पाररश्रधमक र अवधध:  (१) यस कायमववधध बमोक्तजम सेवा करार सम्झौिा गररएका प्राववधधक कममचारीको 
माधसक पाररश्रधमक सम्बक्तन्धि िि वा पदको शरुु िलब स्केलमा नबढ्न ेगरी करार सम्झौिामा उपलेख भए 
बमोक्तजम िनुेि ।  

(२)  कायामलयले कायम-वववरणमा उपलेख भए बमोक्तजम प्रगधिको स्थलगि वा वस्िगुि प्रधिवेदनका आधारमा 
कायम सम्पादन अनसुार करारमा उपलेख गरी भ्रमण भत्ता, वफपड भत्ता वा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन स्नेि ।  

  िर करार सम्झौिामा उपलेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफपड भत्ता वा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन सवकने 
िैन ्। 

(३) कायामलयले करारका प्राववधधक/अन्य कममचारीको पाररश्रधमक भिुानी गदाम धनजले मविनाभरी गरेको 
कामको वववरण (Time Sheet) सवििको प्रधिवेदन ियार गनम लगाई सम्बक्तन्धि ववषयगि शाखाको धसफाररशको 
आधारमा मात्र भिुानी गनुम पनेि । 

(४) यस कायमववधध बमोक्तजम सेवा करार कममचारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पधि कुनै पधन पदमा 
अस्थायी वा स्थायी धनयिुी िनुाका लाधग कुन ैपधन दाबी गनम पाउँने िैन । 

(५) उपदफा (१) बमोक्तजम करार गदाम काम शरुु गने धमधि र अन्त्य गने धमधि समेि उपलेख गनुमपनेि। 
िर त्यस्िो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषम भन्दा बढी िनुे िैन । 

९. करार समाप्तीिः (१) यस कायमववधध बमोक्तजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नपेालको संववधान बमोक्तजम कममचारी 
समायोजन भई खवटई आएमा त्यस्िो व्यक्तिको करार स्वििः अन्त्य िनुेि । 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववधधक/अन्य कममचारीको कायम सन्िोषजनक नभएको भधन कायमरि ववषयगि शाखा 
वा कायामलयले धसफाररश गरेमा अध्यिको परामशममा आवश्यक िानववन गनम लगाई सफाइको मौका ददई 
कायामलयले जनुसकैु अवस्थामा करारबाट िटाउन सवकनेि ।  

१०. ज्यालादारीमा कामकाजमा लगाउन स्ने: (१) देिाय बमोक्तजमको अवस्थामा कुनै पधन कममचारीलाई अध्यि वा 
कायमपाधलकाको स्वीकृिी धलई प्रमखु प्रशासकीय अधधकृिले ज्यालादारीमा काममा लगाउन स्निे:-  

क) कायामलयमा ित्काल सो पदले गने कममचारी नभई कायमसम्पादनमा बाधा आएकोमा,  
ख) सो पदको लाधग धनयि ि ुने अवधधभरको लाधग िलब भत्ता लगायिका खचममा बजेट व्यवस्था भएको 

अवस्थामा,  
२) उपदफा (१) बमोक्तजम काममा लगाउँदा १ वषम भन्दा बढी अवधधको लाधग धनरन्िर काममा लगाउन पाइन े
िैन। 

३) यस्िा कममचारीले कामकाज गने पत्रमा िोवकएको बािेकका सेवा सवुवधा पाउने िैनन । सो प्रयोजनका लाधग 
डोर िाक्तजरी सम्बक्तन्धि शाखा प्रमखुले धसफाररस गरी प्रमाक्तणि गराई पेश गनुम पनेि । 



 

 

 ४) धनयक्ति पत्रमा िोवकएको अवधध भिुानी भए पश्चाि ज्यालादारीमा कायमरि कममचारीप्रधि कायामलयको सम्पूणम 
दावयत्व समाप्त िनुेि ।  

५) यस दफा बमोक्तजम कममचारीलाई काममा लगाउन दरबन्दी आवश्यक िनुे िैन, िर बजेट ववधनयोजन भएको 
िनु ु पनेि ।  

११. ववववधिः  
१. यस कायमववधध कायामन्वयन िममा थप व्यवस्था गनुम परेमा यस कायमववधध िथा प्रचधलि कानूनसँग नबाक्तझने 

गरी गाउँपाधलकाले आवश्यक धनणमय गनम स्निे ।  
२. धसफाररस सम्बन्धमा कुनै उम्मेदवारलाई क्तचत्त नवझेुको खण्डमा गाउँ कायमपाधलकामा रु ५००/- को रधसद 

काटी धनवेदन पेश गनम सवकन्ि ।  
३. उजरुी सम्बन्धी धसफाररस सधमधिले अध्ययन गरी अक्तन्िम धनणमय गनेि । 
४. सेवा करारमा धनयूिी िनु ेकममचारीले गाउँ कायमपाधलकाले खटाएको स्थानमा अधनवायम रुपमा सेवा गनुम  पनेि। 

     ५. िनौट िथा धसफाररस सधमधिका सदस्यिरुले धनयामनसुार प्रधि वैठक पन्रसय वैठक भत्ता पाउनेिन।् 
६. अन्य सवुवधािरू लोक सेवा आयोगको धनयमानसुार व्यवस्था गनम सवकनेि ।   

11. वाधा अड्काउ फुकाउिः 
     १. यस कायमववधधलाई आवश्यकिा अनसुार पररमाजमन, संशोधन र खारेज गनम सवकनेि । 

  २. यस भन्दा अधध "भैरवी गाउँपाधलकामा प्रववधधक िथा ववववध कममचारी व्यवस्थापन गने सम्वन्धी कायमववधध 
२०७५" बाट भए गरेका कायम यसै वमोक्तजम गरे सरि माधननेि ।      

३ "भैरवी गाउँपाधलकामा प्राववधधक िथा ववववध कममचारी व्यवस्थापन गने सम्वन्धी कायमववधध २०७५" खारेज 
भएकोि । 

 
  



 

 

अनसूुची - १ 

(बुदँा ६.१सँग सम्बक्तन्धि कायमवववरणको ढाँचा) 
भैरबी गाउँ कायमपाधलकको कायामलय 

भैररकाधलकाथमु, दैलेख 
कणामली प्रदेश, नेपाल 

 
कायम वववरणको नमनुािः 
प्राववधधक कममचारीको पद नामिः  काम गनुमपने स्थानिः 
प्राववधधक कममचारीको नामिः       
सपुररवेिकिः  प्रधिवेदन पेश गनुमपने अधधकारीिः  
कायम वववरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



 

 

अनसूुची - २ 

(बुदँा ६.१सँग सम्बक्तन्धि कायमवववरणको ढाँचा) 
भैरबी गाउँ कायमपाधलकको कायामलय 

भैररकाधलकाथमु, दैलेख 
कणामली प्रदेश, नेपाल 

सेवा करारमा धलन ेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाक्तशि धमधि : २०७  /    /     ) 

 
भैरबी गाउँपाधलकाको लाधग..............................(ववषयगि शाखा) मा रिने गरी .................................(पद) को 
रुपमा देिायको संख्या र योग्यिा भएको ..................कममचारी करारमा राख्न ुपने भएकाले योग्यिा पगेुका नेपाली 
नागररकिरुले यो सूचना प्रकाक्तशि भएको धमधिले १५ (पन्र) ददन धभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्व धिरेको रधसद 
सविि दरखास्ि ददन िनु सम्वक्तन्धि सवैको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको ि । यसको फाराम, दरखास्ि दस्िरु, 
कायम–वववरण, पाररश्रधमक, सेवाका शिमिरु सवििको ववस्ििृ वववरण कायामलयबाट वा वेवसाइट 
www.bhairabirm.gov.np  बाट उपलब्ध िनुेि ।  

ववज्ञापन।सूचना नं. पद नाम शे्रणी वा िि माग संख्या  दरखास्ि दस्िरु   

     

     

२. शैक्तिक योग्यिा र अनभुव: 
१. नपेाली नागररक । 
२. न्यूनिम योग्यिा (जस्िैिः नेपाल सरकारवाट मान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट .................... मा स्नािक र कुनै सम्बद्ध 

ववषयमा ववषयमा स्नािकोत्तर गरेको । 
३. अनभुवको िकमा ........ उिीणम गरी सम्बद्ध कायममा कम्िीमा १ वषमको कायम अनभुव भएको  ।  
४. .... वषम उमेर परुा भई .... वषम ननाघकेो िनुपुने । 
५. सम्बक्तन्धि काउक्तन्सलमा दिाम भएको प्रमाणपत्र । 
६. अन्य प्रचधलि काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्िमा संलग्न गनुमपनेिः उम्मेदवारको व्यक्तिगि वववरण, शैक्तिक योग्यिाको प्रमाक्तणि प्रधिधलवप, नेपाली 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणि प्रधिधलवप, अनभुवको प्रमाक्तणि प्रधिधलवप िथा प्रचधलि नेपाल कानून बमोक्तजम 
ववधभन्न काउक्तन्सल वा पररषद् वा अन्यमा दिाम भएको प्रमाक्तणि प्रधिधलवप संलग्न िनुपुनेि । पेश गररने सबै 
प्रधिधलवपको पिाडी उम्मेदवार स्वयंले िस्िािर गरी प्रमाक्तणि गने ।  

  



 

 

अनसूुची - ३ 

(बुदँा ४.२ सँग सम्बक्तन्धि दरखास्ि फारामको ढाँचा) 
भैरवी गाउँ कायमपाधलकाको कायामलय 

भैरीकाधलकाथमु, दैलेख 
कणामली प्रदेश, नेपाल 

 

करारको लाधग दरखास्ि फाराम 
(क) वैयक्तिक वववरण 
 नाम थर (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूलो अिरमा)  धलङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने क्तजपला : धमधि : 

स्थायी ठेगाना क) क्तजपला ख) म.न.पा/उ. म.न.पा /न.पा./गा.पा. : ग) वडा नं : 

 घ) टोल : ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. : 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल : 

बाबकुो नाम, थर : जन्म धमधि :             (वव.सं.मा)              (ईक्तस्व संविमा) 

बाजेको नाम, थर : िालको उमेर :             वषम            मविना 
(ख) शैक्तिक योग्यिा/िाधलम (दरखास्ि फाराम भरेको पदको लाधग चाविने आवश्यक न्यूनिम शैक्तिक योग्यिा/िाधलम मात्र उपलेख गने) 
आवश्यक न्यूनिम योग्यिा ववश्वववद्यालय/बोडम/िाधलम ददने संस्था शैक्तिक उपाधध/िाधलम  संकाय शे्रणी/प्रधिशि मूल ववषय 

शैक्तिक योग्यिा 
     
     
     

िाधलम 
     
     
     

(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कायामलय पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रणी/िि स्थायी/अस्थायी/करार 
अवधध 

देक्तख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्िमा खलुाएका सम्पूणम वववरणिरु सत्य िन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको लाधग अयोग्य ठिररने गरी कुनै सजाय पाएको िैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा लकुाएको ठिररएमा प्रचधलि कानून बमोक्तजम सिनेिु/बझुाउनेिु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचधलि कानून िथा यस दरखास्ि फारामका पषृ्ठिरुमा 
उपलेक्तखि सबै शिम िथा धनयमिरु पालना गनम मन्जरु गदमिु । साथै करारमा उपलेक्तखि शिमिरु पूणम रुपमा पालना गनेिु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य 
गदाम कक्तम्िमा ३ मविनाको पूवम सूचना ददई कायामलयमा धनवेदन ददनेिु । 

उम्मेदवारको सिीिाप उम्मेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बायाँ 
 
 

 

धमधि: 

गाउँपालिकाको कायामलयले भने : 
रधसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुज ुगनेको नाम र दस्िखििः 
धमधि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि गनेको 
दस्िखि 
धमधि : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनामा उपलेक्तखि लगायि धनम्नधलक्तखि कागजाििरु अधनवायम रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तणि गरी पेश गनुम पनेि । 
(१) नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रधिधलवप,   (२) समकििा र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रधिधलवप, (३) न्यूनिम शैक्तिक योग्यिाको प्रमाणपत्र र 

चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधिधलवप, प्राववधधक कायम (इक्तन्जधनयररङ्ग, स्वास््य िथा पश ुक्तचवकत्सा लगायिका अन्य िेत्र) का लाधग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र 
(लाईसेन्स)को प्रधिधलवप, िाधलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेिको प्रधिधलवप, आदद । 

िालसालै क्तखचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
मखुाकृधि देक्तखने 
फोटो यिाँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्िखि 



 

 

अनसूुची - 4 

(बुदँा ४.4 सँग सम्बक्तन्धि प्रवेशपत्रको ढाँचा) 

pDd]bjf/n] kfng ug'{kg]{ lgodx?   

!= k/LIff lbg cfpFbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq 

ljgf k/LIffdf a:g kfOg] 5}g .   

@= k/LIff xndf df]afOn kmf]g Nofpg kfOg] 5}g .   

#= lnlvt k/LIffsf] glthf k|sfzg ePkl5 cGtjf{tf{ x'g] lbgdf klg 

k|j]zkq Nofpg' clgjfo{ 5 .   

^= k/LIff xndf k|j]z u/] kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm" 

;fy /fVg' x'+b}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL / ;+s]t ;d]t ug'{ 

x'+b}g .   

&= k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljk/Lt s'g} sfd u/]df 

s]Gb|fWoIfn] k/LIff xnaf6 lgisfzg u/L t'?Gt sfg"g adf]lhdsf] 

sf/afxL ug]{5 / To;/L lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] k/LIff :jtM 

/2 ePsf] dflgg] 5 .   

*= la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] qmddf 

lghnfO{ s]xL ePdf sfof{no hjfkmb]xL x'g] 5}g .   

(= pDd]bjf/n xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{ kg]{5 .   

!@=Nofst -cfO{=So"=_ k/LIffdf Sofns'n]6/ k|of]u ug{ kfOg]5}g .  

!#=s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /x]sf] c:ki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' 

kbf{ klg k/LIffdf ;lDdlnt cGo pDd]bjf/x?nfO{ jfwf gkg]{ u/L 

lg/LIfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 .   

 e}/jL ufpFkflnsf  

           ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

               e}/Lsflnsfy'd, b}n]v  

                     k|j]z kq  

   

  

  

k/LIffyL{sf] ljj/0f    

  

                                        k|dfl0ft ug{]  

 xfn;fn} lvr]sf]  

kf;kf]6{ ;fOhsf]  

k"/} d'vfs[lt b]lvg]  

kmf]6f] 6fF;L kmf]6f]df  

;d]t kg]{ u/L 

pDd]bjf/n] b:tvt  

kb   

gfd, y/    

x:tfIf/    

kl/Iff :yn   

/f]n g+=    

  

pDd]bjf/n] kfng ug'{kg]{ lgodx?   

!= k/LIff lbg cfpFbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq 

ljgf k/LIffdf a:g kfOg] 5}g .   

@= k/LIff xndf df]afOn kmf]g Nofpg kfOg] 5}g .   

#= lnlvt k/LIffsf] glthf k|sfzg ePkl5 cGtjf{tf{ x'g] lbgdf klg 

k|j]zkq Nofpg' clgjfo{ 5 .   

^= k/LIff xndf k|j]z u/] kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm" 

;fy /fVg' x'+b}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL / ;+s]t ;d]t ug'{ 

x'+b}g .   

&= k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljk/Lt s'g} sfd u/]df 

s]Gb|fWoIfn] k/LIff xnaf6 lgisfzg u/L t'?Gt sfg"g adf]lhdsf] 

sf/afxL ug]{5 / To;/L lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] k/LIff :jtM 

/2 ePsf] dflgg] 5 .   

*= la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] 

qmddf lghnfO{ s]xL ePdf sfof{no hjfkmb]xL x'g] 5}g .   

(= pDd]bjf/n xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{ kg]{5 .   

!@=Nofst -cfO{=So"=_ k/LIffdf Sofns'n]6/ k|of]u ug{ kfOg]5}g .  

!#=s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /x]sf] c:ki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' 

kbf{ klg k/LIffdf ;lDdlnt cGo pDd]bjf/x?nfO{ jfwf gkg]{ u/L 

lg/LIfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 .   

 e}/jL ufpFkflnsf  

           ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

               e}/Lsflnsfy'd, b}n]v  

                      k|j]z kq  

  

   

  

k/LIffyL{sf] ljj/0f    

  

k|dfl0ft ug{]  

 xfn;fn} lvr]sf]  

kf;kf]6{ ;fOhsf]  

k"/} d'vfs[lt b]lvg]  

kmf]6f] 6fF;L kmf]6f]df  

;d]t kg]{ u/L 

pDd]bjf/n] b:tvt  

kb   

gfd, y/    

x:tfIf/    

kl/Iff :yn   

/f]n g+=    

 



 

 

अनसूुची - ५ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बक्तन्धि करार सम्झौिाको ढाँचा) 
करार सम्झौिा 

 

भैरवी गाउँकायमपाधलकाको कायामलय, (यसपधि पविलो पि भधनएको) र ....................क्तजपला, 
...................नगरपाधलका/गाउँपाधलका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ 
(यसपधि दोश्रो पि भधनएको)का बीच .....गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको .................................................(... 
पदको)को कामकाज गनम गराउन धमधि २०७   /......./...... को धनणमय अनसुार देिायका कायम/शिमको अधधनमा रवि 
दोश्रो पिले पविलो पिलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जरु भएकाले यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रधि आपसमा 
बकु्तझ धलयौं ददयौं । 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पिले आफुलाई िोवकएको संलग्न कायम वववरण अनसुारको कायम पविलो पिले 

िोकेको समय र स्थानमा उपक्तस्थि भई गनुम पनेि र आवश्यकिानसुार थप काम गनुम पनेि । 
२. काम गनुम पने स्थान :...............................................................................................।  
 
३. करारमा काम गरे बापि पाउँन ेपाररश्रधमक : प्रत्येक मविना व्यधिि भएपधि, पविलो पिले दोश्रो पिलाई माधसक 

रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. ..................................................................पाररश्रधमक उपलब्ध 
गराउनेि ।  

४. आचरणको पालनािः दोश्रो पिले भैरवी गाउँपाधलका दैलेखको प्रचधलि कानूनमा ब्यवस्था भएका आचरण िथा 
अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थािरु पालना गनुम पनेि ।  

५. ववदािः दोस्रो पिलाई साबमजधनक धबदा बािेक प्रधि मविना १ ददन मात्र धबदा उपलब्ध गराउन सवकनेि ।साथै 
कायामलयको लाधग आवश्यक परेको खण्डमा सावमजधनक धबदाको ददनमा पधन सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेि । यसरी 
सावमजधनक धबदाको ददनमा कायामलयमा काम लगाए बापि माधसक करार रकमको दामासािीले रकम दोश्रो पिलाई 
ददईनेि ।  

६. कायामलय सम्पक्तत्तको सरुिािः दोस्रो पिले कायामलयको चल अचल सम्पक्तत्तको नो्सानी वा विनाधमना गरेमा सो को 
िधिपूधिम वा िानी नो्सानीको धबगो दोश्रो पिले पविलो पिलाई ददन ुपनेि । 

७. गो्यिािः दोस्रो पिले कायामलयको कागजपत्र, क्तजन्सी सामान एवं गो्य कुरा वा कागजाि कुन ैअनधधकृि व्यक्ति 
वा संस्था वा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमाक्तणि भएमा दोस्रो पिलाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी 
नो्सानीको िधिम दोश्रो पिबाट भराईनेि र कालो सूचीमा समेि राक्तखनेि ।   

८. करार अवधधिः यो करार २०७८।....।....... देक्तख लाग ुभई २०७.....असार मसान्िसम्मको लाधग िनुेि ।  
९. कायमसम्पादन मूपयाकंनिः पविलो पिले दोस्रो पिको कायम सम्पादन मूपयांकन गने र सो मूपयाकंन गदाम सालवसाली 

धनरन्िरिा ददन उपयिु देक्तखएमा कायमववधधको दफा ९ बमोक्तजम करार धनक्तश्चि अवधधको लाधग थप िनु स्नेि 
। 

१०. पाररश्रधमक कट्टी र करार सेवाको शिमको अन्त्यिः दोश्रो पिले पविलो पिलाई लगािार ७ (साि) ददन भन्दा बढी 
उि सेवा उपलब्ध नगराएमा, सन्िोषजनक सेवा ददन नसकेमा अनपुक्तस्थि रिेको अवधधको पाररश्रधमक दामासाविले 
कट्टा गररनेि र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वििः यो संझौिा पविलो पिले रद्ध गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा 
पने िैन । दोश्रो पिले शारीररक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुन ैकारणले सेवा ददन असमथम भएमा वा काम 
सन्िोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुरािरु बराबर उपलघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौिा रद्ध गनम 
स्नेि र धनजको सट्टा अको व्यक्ति करारमा राक्तख काम लगाउन बाधा पने िैन ।  



 

 

११. दावी नपगु्निेः दोश्रो पिले यस करार बमोक्तजम काम गरेकै आधारमा पधि कुन ैपधन पदमा अस्थायी वा स्थायी 
धनयकु्ति िनुाका लाधग दाबी गनम पाँउने िैन/गने िैन । 

१२. प्रचधलि कानून लागू िनुिेः यस संझौिामा उपलेख नभएको कुरा प्रचधलि नेपाल कानून बमोक्तजम िनुेि ।  
 

गाउँपाधलकाको िफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यक्ति):  
िस्िािर : िस्िािर :  
नाम :    नाम : 
पद : प्रमखु प्रशासकीय अधधकृि ठेगाना :  
कायामलयको िापिः   
 
रोिबरिः 
१. श्री प्रशासन शाखा प्रमखु  ,भैरवी गाँउ कायमपाधलकाको कायामलय ,दैलेख ।  
  



 

 

अनसूुची - ६ 

(बुदँा ७.२ सँग सम्बक्तन्धि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 
भैरवी गाउँ कायमपाधलकको कायामलय 

भैररकाधलकाथमु, दैलेख 
कणामली प्रदेश, नेपाल 

 

च.नं.         धमधििः  २०७७।...।...  
प.सं.  
 

श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

ववषयिः करार सम्बन्धमा । 

 

िपाईलाई धमधि २०७...।....।... धनणमयानसुार सूक्तचकरण गररए बमोक्तजम ............................ (पदको नाम वा काम) 
का लाधग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौिा) बमोक्तजम धमधि २०७....।....।...  देक्तख २०७....।.....।.... सम्म सेवा 
करारमा राक्तखएको िुँदा संलग्न कायम वववरण र शिमिरू अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवमक र व्यवसावयक मूपय 
मान्यिा अनरुुप गनुमिनु जानकारी गराइन्ि ।  
 साथै आफ्नो काम किमव्य पालना गदाम यस गाउँपाधलकाको कममचारीले पालना गनुमपने आचार संवििा र आचरणको 
समेि पररपालना िनु जानकारी गराइन्ि ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीय अधधकृि 

बोधाथमिः 
श्री आधथमक प्रशासन शाखािः  प्रमाक्तणि िाक्तजर/Time Sheet सवििको प्रधिवेदनका आधारमा सम्झौिा बमोक्तजमको रकम 

माधसक रूपमा उपलब्ध गराउन ुिनु ।  
श्री प्रशासन शाखािः िाक्तजरीको व्यवस्था गरी कामकाजमा लगाउन ुिनु ।  
श्री वडा कायामलय, ....................................  
   गाउँ कायमपाधलकाको कायामलय, दैलेख । 
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