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मालिकार्जनु गाउँपालिकामा करार कमचुारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी  
कायवुवलध, २०७९ 

 
मालिकार्जनु गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनमाुणको कायिुाई व्यवस्स्थत 
र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िालग आवश्यक कमचुारी सेवा करारमा लिने तथा 
कायरुत कमचुारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन कायिुाई व्यवस्स्थत गनकुा िालग प्रशासकीय 
कायवुवलध लनयलमत गने ऐन २०७४ को दफा 4 बमोस्र्म मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको लमलत 
२०७९/०३ / 29 को लनणयुिे यो कायवुवलध स्वीकृत गरी र्ारी गरेको छ ।  
१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस कायवुवलधको नामः "मालिकार्जनु गाउँपालिकामा करार कमचुारी व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायवुवलध, २०७९" रहेको छ ।  

ख. यो कायवुवलध कायपुालिकािे लनणयु गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हजनेछ ।  
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा यस कायवुवलधमा- 

क. "अध्यि" भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यि सम्झनज पदुछ । 
ख. "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनज पदुछ ।  
ग. "कायवुवलध" भन्नािे “मालिकार्जनु गाउँपालिकामा करार कमचुारी व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायवुवलध, २०७९” सम्झनज पदुछ ।  
घ. "कायािुय" भन्नािे गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय सम्झनज पदुछ । 
ङ. "करार कमचुारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोस्र्म ववलभन्न सेवा उपिब्ध गराउने गरी 

व्यवस्था भएका कमचुारी सम्झनज पदुछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोस्र्म गठित अन्तरवाताु तथा सूचीकरण सलमलत सम्झनज 

पदुछ । 
छ. "प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे मालिकार्जनु गाउँपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय 

अलधकृत सम्झनज पदुछ ।  
३. कायवुवलध िागू हजने िते्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ को उपदफा (७)¸ स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) तथा 
प्रचलित ऐन बमोस्र्म गाउँपालिकािाई आवश्यक कमचुारी करारमा राख्ने तथा कायरुत 
कमचुारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गने प्रयोर्नको िालग यो कायवुवलध स्वीकृत गरी िागज 
गररएको छ ।  
(२) कायाुियिे देहायको सेवासँग सम्बस्न्धत कमचुारी यस कायवुवलध बमोस्र्म अवलध 
तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्र्लनयरीङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ग) पशज सेवासँग सम्बस्न्धत 
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(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्धत 
(छ) अन्य ववववध सेवासँग सम्बस्न्धत आवश्यक कमचुारी । 
(र्) शे्रणी वववहन कमचुारी ।  

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोस्र्मका सेवाका कमचुारी कायाुियिे करारमा राख्न े
प्रयोर्नको िालग सूचीकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोस्र्म हजनेछः  
(१) करार कमचुारीको अनजसूची -१ बमोस्र्म स्वीकृत काय ुवववरण बमोस्र्म पद वा सेवा 
िेत्र तथा सम्बस्न्धत सेवा समूहको योग्यता, पाररश्रलमक, सेवा शत ुसमेत तोकी सम्बस्न्धत 
कायाुियको सूचनापाटी, वेबसाइट तथा अन्य कज न ै सावरु्लनक स्थिमा अनजसूची -२ 
बमोस्र्मको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनजपुनेछ । 
(२) आवेदन फारामको नमूना अनजसूची - ३ बमोस्र्म हजनेछ । आवेदन दस्तजर 
गाउँपालिकाबाट लनधाुरण भएबमोस्र्म हजनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोस्र्म पन ु आएका आवेदनहरू देहायको आधारमा दफा ५ को 
सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सूचीकृत गनजपुनेछ :  

क. शैस्िक योग्यता वापत – कज ि 18 (अिार) अंक 
( आवश्यक न्यूनतम शैस्िक योग्यता बापत १५ (प्रथम शे्रणी बापत १५ , वितीय 
शे्रणी बापत १३ र ततृीय शे्रणी बापत १०) र मालथल्िो कज नै एक तहको शैस्िक 
योग्यता बापत ३ (प्रथम शे्रणी बापत ३ (तीन), वितीय शे्रणी बापत २ (दजई) र 
ततृीय शे्रणी बापत १ (एक), (GPA मा प्रदान भएको अंकको हकमा त्यसिाई 
तोवकए बमोस्र्म प्रलतशतमा रुपान्तरण गरी गणना गन ुसवकनेछ ।) 
ख. काय ुअनजभव वापत - २ (दजई) अंक (प्रलत वष ु०.२५ अंकको दरिे, प्रमास्णत 

वववरण संिग्न भएको हजनजपने) । 
ग. स्थानीय बालसन्दािाई देहाय बमोस्र्म   ५ (पाँच) अंक  

१. मालिकार्जनु गाउँपालिकाको बालसन्दा भएमा    ५ (पाँच) अंक 
२. दाच जिुा स्र्ल्िाको बालसन्दा भएमा   ३ (तीन) अंक  

घ. अन्तवाुताुमा अलधकतम २५ (पच्चीस) अंक । यस अनजसार अकं प्रदान गदाु 
न्यूनतम १० (दश) र अलधकतम १८ (अिार) को सीमालभत्र रही प्रदान 
गनजपुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्र्म आवेदन माग गदाु प्राववलधक काय ु (इस्न्र्लनयरीङ्ग, स्वास््य 
तथा पशज स्चवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र 
(िाइसेन्स) प्राप्त गरेका व्यस्ििे मात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 
(५) शे्रणी वववहन कमचुारी बाहेक अन्तवाुताुका अलतररि कमचुारी लनयजस्ि लसफाररस गदाु 
१०० पूणाुङ्कको लिस्खत परीिा लिन सक्नेछ । परीिा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित 
कानून बमोस्र्म हजनेछ । 
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५. पदपूलत ुतथा अन्तवातुाु सलमलत: १) माग पद संख्याको आधारमा कायवुवलधको दफा (४) 

को उपदफा (३ क¸ ख¸ ग ) र दफा ४ को (३घ) बमोस्र्म अन्तवाुताु समेत लिई 
लसफाररस गन ुदेहायको पदपूलत ुतथा अन्तवाुताु सलमलत रहनेछः 
(क) प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत      - संयोर्क 
(ख) अध्यििे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको कमचुारी    - सदस्य 
(ग) अध्यििे तोकेको पालिकाको अलधकृत कमचुारी   -सदस्य 

२) पदपूलत ुसलमलतिे आवश्यक िानेमा थप ववषय ववज्ञको सहयोग लिन सक्नेछन ।  
६. अस्न्तम वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोस्र्म सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 

उम्मेदवारहरू दफा ५ बमोस्र्मको सलमलतको लसफाररसको आधारमा कायाुियिे 
उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गन ु तोवकएको शाखा आठद समेत 
उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनजसार सूचीकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म सूचीकरण प्रकाशन गदाु पद संख्या भन्दा दोब्बर संख्यामा 
वैकस्ल्पक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनजपुनेछ र लसफाररस भएका उम्मेदवारहरुको 
सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनजपुनेछ ।  
तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सूचीकरण गन ुसवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोस्र्मका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार 
माध्यमबाट र्ानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नजपने छ ।  

७. करार गनेः (१) कायाुियिे सूचीकृत गरेका मजख्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) ठदनको म्याद 
ठदई करार गन ुसूचना ठदनजपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको अवलध लभत्र करार सम्झौता गन ु आउने सूचीकृत 
उम्मेदवारसँग कायाुियिे अनजसूची -१ बमोस्र्मको काय-ुवववरण सवहत अनजसूची -4 
बमोस्र्मको ढाँचामा करार गनजपुनेछ । उि अवलध लभत्र सम्पकु राख्न नआएमा क्रमशः 
वैकस्ल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ठदई करार गन ुसवकनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोस्र्म करार गरेपश्चात अनजसूची-५ बमोस्र्मको पत्र कायाुियिे करार 
लनयजि कमचुारीिाई ठदनजपनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बमोस्र्म कायाुियिे कायवुववरण ठदँदा ववषयगत शाखा समेत तोकी 
काममा िगाउनज पनेछ ।  
(५) यस कायवुवलध बमोस्र्म करार गदाु सामान्यतया आलथकु वषकुो श्रावण १ (एक) देस्ख 
अको वषकुो असार सम्मका िालग मात्र करार गनज ुपनेछ । तर उि पदिे गनजपुने काम 
समाप्त भएमा वा पयाुप्त नभएमा वा काय ुप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा कामको बोझ र 
अवलध हेरी गाउँपालिकािे करारको अवलध घटाउन सक्नेछ । यसअस्घ करार लनयजि 
कमचुारीको म्याद समेत यसै कायवुवलध बमोस्र्म आषाढ मसान्तमा स्वत: समाप्त हजनेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोस्र्म एक आलथकु वषकुो लनस्म्त सेवा करारमा लिएको व्यस्ििाई 
पजनः अको वषकुो िालग सेवा करारमा लिनज परेमा पजनः परीिण, छनौट गरी शजरू करार 
सरह मालन सम्झौता गररनेछ । यो कायवुवलध िागू हजनजभन्दा अस्घ मालिकार्जनु 
गाउँपालिकामा लनयजि करार कमचुारीको हकमा पलन यो बजदँा आकवषतु हजनेछ।   
तर यस कायवुवलध बमोस्र्म प्रवक्रया पजयाुई आलथकु वष ु २०७९।०८० का िालग 
आवश्यक करार कमचुारी पदपूलत ुनहजँदा सम्म¸ प्रथम पटकको िालग दफा ५ बमोस्र्मको 
सलमलतको लसफाररसका आधारमा कायपुालिकािे म्याद थप गन ुसवकनेछ¸ यसरी म्याद थप 
भएको कमचुारीिाई मात्र नयाँ आलथकु वषमुा हास्र्र गराइनेछ ।  
(७) मालथ र्जनसजकै कज रा उल्िेख भएको भएतापलन साववक स्र्ल्िा ववकास सलमलत र अन्य 
कायाुियबाट समायोर्न भई आएका‚ संघीय तथा प्रदेश अनजदान अन्तगतु संघीय 
सरकार/प्रदेश सरकारिे प्रवक्रया पजर्रयाुइ भनाु गरेको करार कमचुारीको हकमा 
कायपुालिकािे लनणयु गरेबमोस्र्म नवीकरण हजनेछ।  
(8) करार कमचुारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गन ुनचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना 
अगालि कायाुियमा लिस्खत रुपमा र्ानकारी गराउनज पनेछ । यसरी र्ानकारी नगराई 
करार अन्त गरी काम छोिेमा त्यस्तो व्यस्ििाई पजनः करारमा काम गने अवसर ठदईन े
छैन । 
(9) यस दफा ववपरीतको अवलध उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम 
भ जिानी ठदएमा त्यसरी अवलध उल्िेख गने वा रकम भ जिानी गने कमचुारीको तिव 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।  

८. काय ु शत,ु पाररश्रलमक र अवलध :  (१) यस कायवुवलध बमोस्र्म सेवा करार सम्झौता 
गररएका करार कमचुारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बस्न्धत तह वा पदको शजरु तिब 
स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोस्र्म हजनेछ । स्थानीय भत्ता पाउन े
स्थानमा नेपाि सरकारको दररेट बमोस्र्म करारमा उल्िेख भए अनजसार स्थानीय भत्ता 
उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  
(२) कायाुियिे काय-ुवववरणमा उल्िेख भएबमोस्र्म प्रगलतको स्थिगत वा वस्तजगत 
प्रलतवेदनका आधारमा काय ुसम्पादन अनजसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ि 
भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ि भत्ता वा अन्य भत्ता 
उपिब्ध गराउन सवकने छैन । 
(३) कायाुियिे करारका कमचुारीको पाररश्रलमक भ जिानी गदाु लनर्िे मवहनाभरर गरेको 
कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तयार गन ुिगाई सम्बस्न्धत ववषयगत 
शाखाको लसफाररसको आधारमा मात्र भ जिानी गनज ुपनेछ । 
(४) यस कायवुवलध बमोस्र्म कमचुारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कज नै पलन 
पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयजस्ि हजनाका िालग कज न ैपलन दाबी गन ुपाउने छैन । 
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(५) उपदफा (१) बमोस्र्म करार गदाु काम शजरु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत 
उल्िेख गनजपुनेछ। तर त्यस्तो करारको अवलध एक पटकमा १ (एक) वष ुभन्दा बढी हजन े
छैन । 

९. करार समालप्तः (१) यस कायवुवलध बमोस्र्म करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको 
संववधान बमोस्र्म कमचुारी समायोर्न भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यस्िको करार स्वतः 
अन्त्य हजनेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको कमचुारीको काय ु सन्तोषर्नक नभएको भलन कायरुत 
ववषयगत शाखा वा कायाुियिे लसफाररस गरेमा गाउँ अध्यििे आवश्यक छानववन गन ु
िगाई सफाइको मौका ठदई कायाुियिे र्जनसजकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सक्नेछ ।  

१०. कायसुम्पादन मूल्याकंनः क) करार कमचुारीको वषमुा दजईपटक (पजष ७ गते र असार ७ 
गते लभत्र) अनजसूची -६ बमोस्र्मको फाराम भरी सजपरीवेिक समि पेश गनजपुनेछ । 

      

 ख) कमचुारीको कायसुम्पादन स्तरको मूल्यांकन देहाय अनजसार १०० (एक सय) अंकको 
हजनेछः 

   १) ववषयवस्तजको ज्ञान तथा सीप   २० (बीस) अंक 
    अ) कामसँग सम्बस्न्धत ववषयको आधारभतू र्ानकारी (५) 
    आ) कामसँग सम्बस्न्धत ववषयमा नवीनतम ववषयको र्ानकारी (५) 
    इ) ववषयवस्तज सम्बन्धी सीप (५) 
    ई) सीप प्रयोगको िमता (५) 
   २) अनजशासन आचरण स्शष्टाचार र आज्ञा पािन २० (बीस) अंक 
    अ) कमचुारी पोशाक िगाउने गरेको (५) 
    आ) कमचुारीिे पािना गनजपुने आचरण पािना गरेको (५) 
    इ) मालथल्िो पदालधकारीको आज्ञा पािना गरेको (५) 
    ई) अनलधकृत रुपमा सूचना ठदने नगरेको (५) 
   ३) समय पािना र लनयलमतता    २० (बीस) अंक 

अ) समयमा कायाुियमा उपस्स्थत भएको (५) 
    आ) लबना र्ानकारी कायाुियमा उपस्स्थत हजने नगरेको (५) 
    इ) लनयलमत रुपमा कायािुयमा उपस्स्थत भएको (५) 
    ई) आवश्यक परेको समयमा अलतररि समय काम गरेका (५) 
   ४) सरोकारवािा सँगको व्यवहार    २० (बीस) अंक 

अ) मालथल्िो कमचुारीसँग उपयजि व्यवहार गने गरेको (५) 
    आ) मातहतको कमचुारीसँग लमत्रवत व्यवहार गने गरेको (५) 
    इ) मजस्कान सवहतको व्यवहार गने गरेको  (५) 
    ई) सेवाग्राही सँग गने व्यवहार लमत्रवत र पारदशी भएको (५) 
   ५) कामप्रलतको लनष्ठा समपणु िगाव र नलतर्ा  २० (बीस) अंक 
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अ) कायाुियको कामिाई मूि प्राथलमकतामा राख्न ेगरेको  (५) 
    आ) कायाुियको गोपलनयता भङ्ग गने नगरेको (५) 
    इ)  ठदइएको काम समयमै सम्पन्न गने गरेको (५) 
    ई)  आफ्नो स्र्म्मा र कायाुियको समानको सजरिा गने गरेको (५) 
 घ) कमचुारीको कायसुम्पादन मूल्यांकन देहायको तहमा लनम्न अनजसार गररनेछः  
   (१) शाखा प्रमजख (सजपरीवेिक)िे ठदनसक्ने अंक  ३५ (पैतीस)  
   (२) प्र.प्र.अ. (पजनराविोकनकताु)िे ठदन सक्ने अंक   ३५ (पैतीस) 
   (३) पजनराविोकन सलमलत (कायपुालिकािे) ठदन सक्न ेअंक   ३० (तीस) 
कज नै शाखामा करार शाखा प्रमजख भएमा सजपरीवेिक स्वतः प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत हजनेछ ।  
 ङ) देहायको अवस्थामा ८० प्रलतशत भन्दा बढी अङ्क ठदन पाइने छैनः  
   (१) मूल्यांकन अवलधमा ववदा स्वीकृत नगराई तीन ठदनभन्दा बढी गयि भएमा 
   (२) कायाुियको गोप्य सूचना च जहावट गरेमा  
   (३) एक मवहनामा ववना र्ानकारी ३ ठदन भन्दा बढी ववदा बसेमा  
   (४) आज्ञा पािन नगरेको कारणिे कायाुियको काम प्रभाववत भएमा  

  (५) सरोकारवािा प्रलत अभद्र व्यवहार गरेमा  
 च) यो कायवुवलध बमोस्र्म मूल्यांकन प्रवक्रया थािनी भएपश्चात ्आलथकु वष ु२०८०।०८१ 

देस्ख कायसुम्पादन मूल्यांकन बाफत प्राप्त अङ्कका आधारमा¸ ८०% भन्दा बढी अंक ल्याउन े
कमचुारीिाई मात्र गाउँ कायपुालिका बैिकको लनणयुिे करार म्याद थप गन ुसक्नेछ ।  

११. उर्जरी निाग्नेः िोस आधार र कारण सवहत कमचुारीको काय ुसम्पादन स्तरको मूल्यांकन 
गनजपुनेछ । यसरी गररएको मूल्यांकन उपर उर्जरी िाग्ने छैन ।  

१२. ववषशे व्यवस्थाः मालथ र्जनसजकै कज रा िेस्खएको भएतापलन कमचुारीिाई देहायको अवस्थामा 
र्जनसजकै बखत सेवाबाट हटाउन सवकनेछ:  

 (क) कायाुिय समयमा मादक पदाथ ुसेवन गरी आएको प्रमास्णत भएमा 
 (ख) सरकारी सम्पस्त्तको हालननोक्सानी गरेको प्रमास्णत भएमा 
 (ग) कायाुियमा कमचुारी र सेवाग्राही तथा सरोकारवािासँग अभद्र व्यवहार गरेको  
 (घ) कज नै नैलतक पतन देस्खने काय ुगरेको देस्खएमा  
 (ङ) अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसजरमा दोसी प्रमास्णत भएमा    
१३. ववववधः यस कायवुवलध कायाुन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनजपुरेमा यस कायवुवलध तथा 

प्रचलित कानूनसँग नबास्झने गरी गाउँ कायपुालिकािे आवश्यक लनणयु गन ु सक्नेछ । 
कायवुवलध कायाुन्वयनको क्रममा वाधापरेमा गाउँ कायपुालिकािे आवश्यक वाधाअड्काउ 
फज काउ गनेछ ।  

१४ बचाउ र खारेर्ीः यस अस्घ मालिकार्जनु गाउँकायपुालिकाको कायाुियमा करारमा र्नशस्ि 
व्यवस्थापन गन ुलनमाुण गररएका सबै कायवुवलधहरु खारेर् गररएको छ ।  
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अनजसूची - १ 
(बजदँा ४.१ सँग सम्बस्न्धत कयवुववरणको ढाँचा) 

मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय 
शंकरपजर¸ दाच जिुा  

सजदूरपस्श्चम प्रदेश¸ नेपाि  
 
काय ुवववरणको नमूनाः 
कमचुारीको पद नामः  काम गनजपुने स्थानः 
कमचुारीको नामः       
सजपरीवेिकः    प्रलतवेदन पेश गनजपुने अलधकारीः   
काय ुवववरणः 

१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 

 

  

  



9 
 

अनजसूची - २ 
(बजदँा ४.१ सँग सम्बस्न्धत आवेदनको ढाँचा) 
मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको कायािुय 

शंकरपजर¸ दाच जिुा  
सजदूरपस्श्चम प्रदेश¸ नेपाि  

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना 
(सजचना प्रकास्शत लमलत : २०७  /    /     ) 

मालिकार्जनु गाउँपालिकाको िालग ..............................(ववषयगत शाखा) मा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको 
कमचुारी करारमा राख्नज पने भएकािे योग्यता पजगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकास्शत भएको 
लमलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बर्ेसम्म रार्स्व लतरेको रलसद सवहत दरखास्त ठदन हजन 
सम्वस्न्धत सबैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तजर, काय–ु
वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शतहुरु सवहतको ववस्ततृ वववरण कायाुियबाट वा वेबसाइट 
www.mahakalimun.gov.np  बाट उपिब्ध हजनेछ ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

२. शैस्िक योग्यता र अनजभव (नमजना) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्यूनतम योग्यता (र्स्तैः नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट Civil Engineering मा 

स्नातक (B.E) र कज नै सम्बि ववषयमा ववषयमा स्नातकोत्तर गरेको । 
३. अनजभवको हकमा B.E उतीण ुगरी सम्बि कायमुा कम्तीमा ...... वषकुो काय ुअनजभव भएको  ।  
४. .... वष ुउमेर पजरा भई .... वष ुननाघेको हजन जपने । 
५. नेपाि इस्न्र्लनयररङ्ग काउस्न्सिमा दताु भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलित कानजनद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तमा संिग्न गनजपुनेः उम्मेदवारको व्यस्िगत वववरण, शैस्िक योग्यताको प्रमास्णत प्रलतलिवप, 

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रलतलिवप, अनजभवको प्रमास्णत प्रलतलिवप तथा प्रचलित 
नेपाि कानून बमोस्र्म ववलभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताु भएको प्रमास्णत प्रलतलिवप 
संिग्न हजन ज पनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछािी उम्मेदवार स्वयंिे हस्तािर गरी प्रमास्णत 
गने ।  
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अनजसूची - ३ 
(बजदँा ४.२ सँग सम्बस्न्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय 
शंकरपजर¸ दाच जिुा  

सजदूरपस्श्चम प्रदेश¸ नेपाि  
करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैयस्िक वववरण 
 नाम थर

  
(देवनागरीमा)  
(अंग्ररे्ीिूिो 
अिरमा) 

 लिङ्ग: 

नागररकता नं: र्ारी गने स्र्ल्िा : लमलत : 
स्थायी 
िेगाना 

क) 
स्र्ल्िा 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) विा नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) माग/ुघर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबजको नाम, थर : र्न्म लमलत :(वव.सं.मा)         (ईस्स्व संवतमा) 
बारे्को नाम, थर : हािको उमेर : वष ु         मवहना 
(ख) शैस्िक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहने आवश्यक न्यूनतम 
शैस्िक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोि/ुतालिम 
ठदने संस्था 

शैस्िक 
उपालध/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्र
लतशत 

मूि 
ववषय 

शैस्िक योग्यता      
     

तालिम      
      
(ग) अनजभव सम्बन्धी वववरण  

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

देस्ख सम्म 
       
       

हािसािै स्खचेको 
पासपोटु साईर्को पजरै 
मजखाकृलत देस्खन े
फोटो यहा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 
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मैिे यस दरखास्तमा खजिाएका सम्पूण ुवववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बजझाएको पदको सूचनाको 
िालग अयोग्य िहररन े गरी कज नै सर्ाय पाएको छैन । कज न ै कज रा ढाँटे वा िजकाएको िहररएमा 
प्रचलित कानून बमोस्र्म सहनेछज/बजझाउनेछज । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा 
यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेस्खत सबै शत ुतथा लनयमहरु पािना गन ुमन्र्जर गदुछज । 
साथै करारमा उल्िेस्खत शतहुरु पूण ु रुपमा पािना गनेछज र करारको समयभन्दा अगावै करारको 
अन्त्य गदाु कस्म्तमा ३ मवहनाको पूव ुसूचना ठदई कायाुियमा लनवेदन ठदनेछज । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

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

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेस्खत िगायत लनम्नलिस्खत कागर्ातहरु अलनवाय ु रुपमा 
उम्मेदवार आफैिे प्रमास्णत गरी पेश गनज ुपनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, (२) समकिता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को 
प्रलतलिवप, (३) न्यूनतम शैस्िक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक 
काय ु(इस्न्र्लनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशज स्चवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने 
व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनजभव आवश्यक पनेमा सो समेतको 
प्रलतलिवप, आठद । 
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अनजसूची -४ 
(बजदँा ७.१ सँग सम्बस्न्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
 मालिकार्जुन गाउँपालिका गाउँ कार्ुपालिकाको कार्ाुिर् (र्सपलि पलििो पक्ष भलनने) र दार्जिुा लर्ल्िा, मालिकार्जुन 

गाउँपालिका, वडा नं. … बस्ने श्री……………. को नालि श्री ……………..को िोरा श्री ……………… (र्स 

पलि दोस्रो पक्ष भलनने) का बीर् मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ………………….. पदमा रिी कामकार् गनु गराउन 

लमलि …………… गिेको लनरु्र्ानजसार पलििो पक्ष र दोश्रो पक्षका बीर्मा दिेार्का कार्ु/शिुका अलिनमा रिी सेवा 

उपिब्ि गराउन मन्र्जर भएकािे र्ो करारको सम्झौिा गरी एक/एक प्रलि आपसमा बजलझ लिर्ौं/लदर्ौ । 

१. कामकाज सम्बन्धमााः दोस्रो पक्षिे आफज िाई िोलकएको संिग्न कार्ु पलििो पक्षिे िोकेको समर् र स्थानमा 

उपलस्थि भई गनजु पनेि र आवश्र्किानजसार थप काम गनजु पनेि । 

२. काम गर्नु परे् स्थार्ाः ……………………………………………………… । 

३. कारु् वििरणाः पलििो पक्षिे दोसों पक्षसँग पदीर् लर्म्मेवारी अनजसारको कार्ुलववरर् र कार्ुसम्पादन सम्झौिा 

गनेि । 

४. सेिा करारमा काम गरे बाफत पाउरे् पाररश्रवमकाः प्रत्र्के मलिना व्र्लिि भएपलि, पलििो पक्षिे दोस्रो 

पक्षिाई मावसक रुपमा ………… (………..) पाररश्रवमक उपलब्ध गराउरे् र मालसक पाररश्रलमकबाट १% 

सामालर्क सजरक्षा कर कट्टी गरी बाँकी रकम भजक्तानी लदईने ि । 

५. आचरणको पालर्ााः दोस्रो पक्षिे िपलसि बमोलर्मका आर्रर् िथा अनजशासनको परुू् रुपमा पािना गनजु पनेि 

। 

तपवसलाः 

❖ कार्ाुिर्को काममा कज नै प्रकारको असर पनुसक्ने गरी कार्ाुिर्को पवूु स्वीकृलि लवना कसैबाट कज नै प्रकारको 

दािव्र्, कोसेिी, उपिार आफूिे स्वीकार गनजु र आफ्नो पररवारको कज नै सदस्र्िाई स्वीकार गनजु लदनज िुदनै । 

लवदशेी सरकार वा प्रलिलनलिबाट कज नै उपिार प्राप्त िुन आएमा कार्ाुिर्मा सो कज राको सरू्ना लदई लनरु्र् भए 

बमोलर्म गनजुपनेि । 

❖ कार्ाुिर्को पवूु स्वीकृलि लवना कज नै कामको लनलमत्त कज नै लकलसमको र्न्दा माग्न वा त्र्स्िो र्न्दा स्वीकार गनु 

वा कज नै लकलसमको आलथुक सिार्िा ररसविको रुपमा लिन िुदनै । 

❖ आफ्नो वा आफ्नो पररवारको कज नै सदस्र्को नाममा कज नै अर्ि सम्पलत्त प्राप्त गरेमा िागेको मोि समेिको 

लववरर् खजिाई सम्पलत्त लववरर् पेश गने दालर्त्व सम्बलन्िि कमुर्ारीको िुनेि । 

❖ दोस्रो पक्षिे र्ािज आलथुक वरु्को साठी लदन लभत्र आफ्नो र आफ्नो पररवारको सदस्र्को नाममा भएको र्ि 

अर्ि सम्पलत्त शेर्र, बैंक व्र्ािेन्सको लववरर्, र्वािराि, सजन, र्ाँलदको लववरर् खजिाई सम्पलत्त लववरर् भरी 

कार्ाुिर्मा पेश गनजुपनेि । 

❖ कार्ाुिर्को िालग गररने कज नैपलन कामको ठेक्का, टेण्डर, बोिपत्र आफैं  वा संगोिको पररवारको कज नै सदस्र्को 

नाममा लिन िुदैंन । 

❖ कार्ाुिर्को कामसँग सम्बन्ि भएको कज नै व्र्लक्तसँग सापट लिन वा लनर्को आलथुक कृिज्ञिामा पनु िुदनै। िर 

बैंकसँग िेनदने िुदँा र्ो लनर्म िागज िुने िैन । 

❖ कार्ाुिर्बाट अलतिर्ार नपाई आफूिे िेखेको वा प्राप्त गरेको कज नै कागर्पत्र वा सरू्नािाई प्रत्र्क्ष वा 

अप्रत्र्क्ष रुपबाट अनालिकृि कमुर्ारी वा गैर सरकारी व्र्लक्त वा पे्रसिाई सरू्ना गनु िुदनै् । 
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❖ संघीर् र प्रदशे सरकार वा गाउँपालिकाको काम कारवािीमा प्रलिकज ि प्रभाव पने गरी कज नै पत्र पलत्रकामा आफ्नो 

वास्िलवक वा काल्पलनक नामबाट वा वेनामी कज नै िेख प्रकाशन गनु वा रेलडर्ो वा टेलिलभर्नद्वारा प्रसारर् गनजु 

िुदनै। िर, सालिलत्र्क, वैज्ञालनक िथा प्रालज्ञक ध्र्ेर् र प्रकृलिको िेख, रर्ना आलद प्रकाशन गनु बािा पने िैन । 

❖ गाउँपालिकाको नीलिको लवरोिमा सावुर्लनक भार्र् लदन वा कज नै वक्तव्र् प्रकाशन गनु िुदैंन । 

❖ गाउँपालिकाबाट लनिाुररि समर्मा लनर्लमिरुपिे आफ्नो कार्ाुिर्मा िालर्र िुनजपिु र लवदाको लनकासा नलिई 

आफ्नो काममा अनजपलस्थि िुनज िुदनै । 

❖ सरू्नाको िकसम्बन्िी ऐनमा िेलखएको पक्षमा गोपलनर्िा कार्म गनजु पनेि । 

❖ कार्ाुिर्को काम सम्बन्िी कज रामा आफूभन्दा मालथका अलिकृििे लनर्मानजसार लदएको आज्ञािाई शीघ्रिा र 

पररश्रमका साथ पजरा गनजु पनेि । 

❖ कमुर्ारीिे आफज भन्दा मालथका सबै र्नप्रलिलनलि िथा अलिकृिप्रलि आदर र अन्र्प्रलि उलर्ि व्र्विार 

गनजुपनेि।  

❖ आफ्नो नोकरी सम्बन्िी कज रामा मििब साध्र् गनु आफूभन्दा मालथका अलिकृि मालथ कज नै रार्नीलिक वा अरु 

अवान्िनीर् प्रभाव पानु वा प्रभाव पाने प्रर्त्न गनु िुदनै । 

❖ कज नै कमुर्ारीिे मजिजकी संलििा लविावारीको मििको लवपरीि िुने गरी लववाि गनु गराउन िुदैंन् । 

❖ कज नै पलन रार्नैलिक पदका िालग िुने लनवाुर्नमा भाग लिन वा कसैको लनलमत्त मि माग्न वा कज नै प्रकारिे आफ्नो 

प्रभाव पानु िुदँनै। िर, प्रर्लिि कानून बमोलर्म पाएको मिालिकार प्रर्ोग गनु र्सिे बन्दरे् िगाएको मालनने 

िैन। 

❖ आफू कार्ुरि कार्ाुिर्मा लनर्लमि रुपमा नेपाि सरकारद्वारा लनिाुरर् गररएको पोशाक िगाई उपलस्थि 

िुनजपदिु । साथै सोका िालग लनर्मानजसार कार्ाुिर्िे र्ैत्र मलिनामा पोशाक भत्ता उपिब्ि गराउने ि ।  

❖ सेवाग्रािीसँग नम्र व्र्विार गरी मजस्कान सलििको सेवा प्रवाि गनजु पदिु । 

❖ आफूिे बजझाउनज पने नगदी लर्न्सी कागर् रे् र्लि ि सबै म्र्ादलभत्र बजझ्नज र बजझाउनज सम्बलन्िि कमुर्ारीको 

किुव्र् िुनेि । 

❖ लवद्यजिीर् माध्र्म वा सामालर्क संर्ािमा कज नै पलन लकलसमका कार्ाुिर् वा र्नप्रलिलनलि वा कमुर्ारीप्रलि 

िलक्षिगरीिाल्िना, द्वेर्, र्ररत्रित्र्ागनेखािकाअलभव्र्लक्तलदनजिुदनै। 

❖ गैरआवासीर् अनजमलि, पी.आर., डी.भी. िगार्िका कज रा लिन निुने । 

❖ अध्र्क्षज्र्िूे भने/िोकेबमोलर्मको सम्परुू् कार्ुिरु लनर्मानजसार पजरा गनजुपने ।  

६. बनदााँ र्.ं ५मा उल्िेख भएका आर्रर्िरु दोस्रो पक्षबाट उल्िघंन भएमा पलििो पक्षिे र्जनसजकै समर्मा सम्झौिा 

रद्द गनु सक्नेि । 

७. वबदााः दोस्रो पक्षिाई सावुर्लनक लवदा बािके दिेार् बमोलर्मका लबदािरु पाउनेि । साथै कार्ाुिर्को िालग 

आवश्र्क परेको खण्डमा लवदाको लदनमा पलन सेवा उपिब्ि गराउनज पनेि । 

(क) घर वबदााः रुर्ज िालर्रीको आिारमा िब्बीस लदन काम गरे बापि एक लदन । 

(ख) वबरामी वबदााः रुर्ज िालर्रीको आिारमा िब्बीस लदन काम गरे बापि एक लदन । 

(ग) प्रसनवत वबदााः  सजत्केरी िुनज भन्दा अलघ र पलि गरेर र्म्मा साठी लदन (मलििाको िकमा मात्र)। 

(घ) वकररर्ा वबदााः  आफनो रीलि, संस्कार र परम्परा अनजसार बलिमा पन्र लदन । 

(ङ) मालथ उल्िेलखि कज नै पलन लकलसमका लबदािरु सलचर्ि गरे बापि कज नै सजलविा पाइने िैन । 

(र्) प्रसजलि लबदा पाउन कलम्िमा ि मलिना सेवा गरेको िुनज पनेि । 

(ि) एक आलथुक वरु्का लबदा सोिी आलथुक वरु् लभत्रमा उपभोग गररसक्नज पनेि । 
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८. कार्ाुलर् सम्पविको सनरक्ााः दोस्रो पक्षिे कार्ाुिर्को र्ि अर्ि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लिनालमना गरेमा 

सोको क्षलिपलूिु वा िानी नोक्सानीको लवगो दोस्रो पक्षिे पलििो पक्षिाई लदनज पनेि । 

९. गोप्र्तााः दोस्रो पक्षिे कार्ाुिर्को कागर्ाि, लर्न्सी सामान एवं गोप्र् कज रा वा कागर्ाि कज नै अनलिकृि व्र्लक्त 

वा दशेिाई उपिब्ि गराएको प्रमालर्ि भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी नोक्सानीको 

क्षलिपलूिु दोस्रो पक्षबाट भराईनेि र कािो सरू्ीमा समेि रालखनेि । 

१०. करार अिवधाः र्ो करार अलवलि लमलि ………. गिे देलख िाग ूभई लमलि ………. मसान्िसम्मको िालग मान्र् 

िुनेि । 

११. कारु्सम्पादर् मूल्र्ाङ्कर्ाः पलििो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ु सम्पादन मलू्र्ाङ्कन गने र सो मलू्र्ाङ्कन गदाु 

सािवसािी लनरन्िरिा लदन उपर्जक्त दलेखएमा करार अवलि लनलिि समर्को अवलिको िालग थप िुन सक्नेि । 

१२. पाररश्रवमक कट्टी र करार सेिाको शतुको अन््र्ाः दोस्रो पक्षि ेपलििो पक्षिाई िगािार ३ (िीन) लदन भन्दा 

बिी उक्त सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन्िोर्र्नक सेवा लदन नसकेमा, अनजपलस्थि रिकेो अविीको पाररश्रलमक 

दामासालििे कट्टा गररनेि र सो भन्दा बिी सेवा नगरेमा स्विः र्ो सम्झौिा पलििो पक्षिे रद्ध गरी अको व्र्वस्था 

गनु बािा पने िैन । दोस्रो पक्षिे शारीररक/मानलसक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्र् कज नै कारर्िे सेवा लदन असमथु 

भएमा वा काम सन्िोर्र्नक नभएमा वा आर्रर् सम्बन्िी कज रािरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोस्रो पक्षसँगको 

सम्झौिा रद्ध गनु सक्नेि र लनर्को सट्टा अको व्र्लक्त करारमा राखी काम िगाउन बािा पने िैन । 

१३. दािी र्पनगरे्ाः दोस्रो पक्षिे र्स करार बमोलर्म काम गरेकै आिारमा पलि कज नै पलन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी 

िुनका िालग दाबी गनु पाँउने िैन/गने िैन । 

१४. प्रचवलत कार्ूर् लागू हुरे्ाः र्स सम्झौिामा उल्िेख भएका कज रा र्सै बमोलर्म र अन्र् कज रा प्रर्लिि कानून 

बमोलर्म िुनेि । 

 मावलकाजनुर् गाउाँपावलकाको तफुबाटाः    दोस्रो पक् (करार गरे् व्र्वि) 

   िस्िाक्षरः        िस्िाक्षरः 

   नामः         नामः  

   पदः        पदः  

   लमलिः        लमलिः  

 

   कार्ाुिर्को िापः 

   रोहबराः 

 िस्िाक्षरः        िस्िाक्षरः 

 नामः        नामः  

 पदः        पदः  

 

ईलि सम्वि …… साि …… गिे रोर् …… शजभम ्। 
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अनजसूची - ५ 
(बजदँा ७.२ सँग सम्बस्न्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय 
शंकरपजर¸ दाच जिुा  

सजदूरपस्श्चम प्रदेश¸ नेपाि  
च.नं.         लमलतः    
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

ववषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाइिाई लमलत २०७...।....।... लनणयुानजसार सूचीकरण गररए बमोस्र्म ............................ 
(पदको नाम वा काम) का िालग यसै साथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोस्र्म लमलत 
२०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रास्खएको हजँदा संिग्न कायकुताु 
अनजरुप आफ्नो काम इमानदारीपूवकु र व्यवसावयक मूल्य मान्यता अनजरुप गनजहुजन र्ानकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतवु्य पािना गदाु यस गाउँपालिका/गाउँपालिकाको कमचुारीिे 
पािना गनजपुने आचार संवहता र आचरणको समेत पररपािना हजन र्ानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत 

बोधाथःु 
श्री आलथकु प्रशासन शाखाः प्रमास्णत हास्र्र/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता 

बमोस्र्मको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनज हजन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्र्रीको व्यवस्था हजन ।  
श्री विा कायाुिय, .................................... मालिकार्जनु गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय । 
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अनजसूची-६
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                                                   आज्ञािे 

                                               सजरर् प्रसाद र्ोशी 
                                            प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत 

३५ (पैँतीस)  ३५ (पैँतीस)  


