
खारूू्नाथ गााँउर्ालिका 

गााँउ कायूर्ालिकाको कायाूिय, हुम्िा 

खार्ूूनाथ गाउाँर्ालिकामा करारमा सामालजक र्ररचािक कमूचारीको र्दर्लूतू र सेवा सलुवधा सम्बन्धी 

मार्दण्ड , २०७७ 

खार्ूूनाथ गाईँर्ालिकािे ईर्िब्ध गराईन े सेवा प्रवाह र लवकास लनमाूणको कायूिाइ व्यवलथथत र 

प्रभावकारी बनाईन यस गाईँर्ालिकाको िालग जिवाय ुईत्थानशीि कायूक्रमको िालग गाँईर्ालिकािे 

थवीकृत गरेको कमचूारी दरवलददको ऄलधनमा रलह सामालजक र्ररचािक कमचूारीको ररक्त र्दमा करार 

सम्झौताका अधारमा सेवा करारमा लिने कायूिाइ व्यवलथथत गनूका िालग खार्ूूनाथ गाँई 

कायूर्ालिकािे लमलत २०७७/... /...... मा यो मार्दण्ड थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१.संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस मार्दण्डको नाम " खारूू्नाथ गाउाँर्ालिकामा करारमा सामालजक र्ररचािक कमूचारीको 

र्दरू्लतू र सेवा सुलवधा सम्बन्धी मार्दण्ड , २०७७ " रहकेो छ ।  

ख. यो मार्दण्ड कायूर्ालिकािे लनणयू गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२.र्ररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथू निागेमा यस मार्दण्डमा- 

क. "ऄध्यक्ष भदनािे गाईँर्ालिकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुर्दछू । 

ख. "ऐन" भदनािे “थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुर्दछू ।  

     ग. "मार्दण्ड" भदनािे " खारूू्नाथ गाउाँर्ालिकामा करारमा सामालजक र्ररचािक 

कमूचारीको र्दरू्लतू र सेवा सुलवधा सम्बन्धी मार्दण्ड , २०७७ ” सम्झन ुर्दछू ।  

घ. "कायाूिय" भदनािे गाईँ/नगर कायूर्ालिकाको कायाूिय सम्झन ुर्दछू । 

ङ."सामालजक र्ररचािक कमचूारी" भदनािे दफा ३(२) बमोलजम तोलकए बमोलजमका सेवा 

ईर्िब्ध गराईने गरी व्यवथथा भएको कमचूारी सम्झन ुर्दछू । 

च."सलमलत" भदनािे दफा ५ बमोलजम गलित र्दर्लूतू सलमलत सम्झन ुर्दछू । 

 

३.मार्दण्ड िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

ईर्दफा (७) तथा थथानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथथाको दफा १५(४) बमोलजम 

सामालजक र्ररचािक कमचूारी करारमा राख्ने प्रयोजनको िालग यो मार्दण्ड थवीकृत गरी िाग ू

गररएको छ ।  

(२) कायाूियिे दहेायको सेवासँग सम्बलदधत सामालजक र्ररचािक कमचूारी यस मार्दण्ड 

बमोलजम ऄवलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बलदधत जिवायु ईत्थानशीि कायूक्रम 

कायाूदवयनको िालग अवश्यक कमचूारी । 

 

४.छनौट सम्बन्धी व्यवसथाः दफा ३ बमोलजमका सामालजक र्ररचािक कमचूारी कायाूियिे करारमा 

राख्ने प्रयोजनको िालग सलूचकरण तथा छनौट सम्बदधी व्यवथथा दहेाय बमोलजम हुनेछः  

(१) सामालजक र्ररचािक कमचूारीको ऄनसुलूच - १ बमोलजम थवीकृत कायू लववरण 

बमोलजम र्द वा सेवा के्षत्र तथा सम्बलदधत सेवा समहूको योग्यता, र्ाररश्रलमक, सेवा शतू समते 

तोकी सम्बलदधत कायाूियको सचूनार्ाटी, वभेसाइट तथा ऄदय कुनै सावजूलनक थथिमा ऄनसुचूी 



- २ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा ७ (सात) लदन दखेी १५ (र्दर) लदनको सचूना प्रकाशन 

गनुूर्नेछ । 

(२) अवदेन फारामको नमनूा ऄनसुचूी - ३ बमोलजम हुनेछ । अवदेन दथतरु 

गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकाबाट लनधाूरण भए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) ईर्दफा (२) बमोलजम र्नू अएका अवदेनहरु दहेायको अधारमा दफा ५ को 

सलमलतिे मलू्याङ्कन गरी प्रारलम्भक योग्यताक्रमको सचूी प्रकाशन गनुरू्नेछ :  

 

क. तोलकएको दयनूतम शैलक्षक योग्यताको प्राप्त िब्धांक प्रलतशत वार्त - ७० (सत्तरी) 

ऄकं, (लवलशष्ट श्रेणी वार्त ७०, प्रथम श्रेणी वार्त ६५, लितीय श्रेणी वार्त ६०, ततृीय 

श्रेणी वार्त ५५, (लत्रभवुन लवश्वलवद्याियको ऄकं गणनाका अधारमा) । 

                            ख. दयनूतम भददा मालथल्िो शलैक्षक योग्यता वार्त - १० (दश) ऄकं  

ग. नेर्ाि सरकारद्वारा संचालित कायूक्रम वा सालवकका थथानीय लनकाय वा हािका 

थथानीय तहहरूमा सामालजक र्ररचािकको र्दको िालग लवज्ञार्न गररएको हो सोही 

सरहको र्दमा कम्तीमा २ वष ूकाम गरेको ऄनभुव प्राप्त १० ऄकं, र  

घ. अबेदक मलहिा भएमा  - ५ (र्ाच) ऄकं  

ङ.अबेदक दलित  भएमा - ३ ऄकं 

च. अबेदक जनजाती भएमा - २ ऄकं  

 

 (४) ईर्दफा (३) बमोलजम ऄंक लनधाूरण गदाू सी.जी.र्ी.ए. मा िब्धांक हुनेहरूको हकमा 

सम्बलदधत लवश्वलवद्याियिे लनधाूरण गरेको प्रलतशतका अधारमा र सम्बलदधत लवश्वलवद्याियिे 

सी.जी.र्ी.ए.को प्रलतशत लनधाूरण नगरेको भएमा लत्रभवुन लवश्वलवद्याियको सी.जी.र्ी.ए. का िालग 

लनधाूरण गररएको प्रलतशतका अधारमा गनुूर्नेछ ।  

(५) ईर्दफा (३) बमोलजमका योग्यता तथा ऄनभुवका प्रमाणर्त्रका प्रलतलिर्ीहरू 

ईम्मदेवार थवयंिे हथताक्षर सलहत प्रमालणत गरी ऄनसुचूी १ बमोलजमको दरखाथतका साथ र्ेश 

गनुूर्नेछ । 

(६) लिलखत र्ररक्षाः ८० र्णूाांक 

प्रारलम्भक योग्यताक्रम सचूीवार्तको कूि ऄकं मध्येको २० प्रलतशत ऄकं लिलखत 

र्ररक्षाबाट प्राप्त ऄकंमा जोडी ऄलदतम योग्यता सचूी प्रकाशन गररनेछ ।  

जिवाय ुर्ररवतून र सामालजक र्ररचािन सँग सम्बलदधत बहवुकैलल्र्क र छोटो, िामो ईत्तर 

िेख्ने प्रश्नहरू सोलधनेछ ।  

 

५.र्दरू्लतू सलमलतः माग र्द संख्याका अधारमा मार्दण्डको दफा (४) को ईर्दफा (३) बमोलजम 

ईच्चतम ऄकं प्राप्त गरेका ईम्मदेवारिाइ प्रारलम्भक छनौट गनू र ऄदतवाूताू समते लिइ 

सलूचकरणको लसफाररस गनू देहायको ऄदतरवाताू तथा सलूचकरण सलमलत रहनेछः 

(क) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत  - संयोजक 

(ख) ऄध्यक्षिे तोकेको लवषय लवज्ञको रुर्मा लजल्िा लथथत कायूरत जिवाय ु ईत्थानशीि 

कायूक्रम हनेे जिवाय ुर्ररवतून संयोजक- सदथय 

(ग) गाईँर्ालिका वा नगरर्ालिकाको लवषयगत शाखा प्रमखु-सदथय 



६.सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोलजम सबैभददा बढी ऄंक प्राप्त गने 

ईम्मदेवारहरु दफा ५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको अधारमा कायाूियिे ईम्मदेवारहरुको 

रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गनू तोलकएको शाखा अलद समते ईल्िेख गरी योग्यताक्रम 

ऄनसुार सलूचकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) ईर्दफा (१) बमोलजम सलूचकरण प्रकाशन गदाू र्द संख्या भददा दोव्बर संख्यामा 

वकैलल्र्क ईम्मदेवारको सचूी समते प्रकाशन गनुूर्नेछ र लसफाररश भएका ईम्मदेवारहरुको सचूी 

सचूना र्ाटीमा समते टाँस गनुूर्नेछ ।  

तर अवदेन नै कम र्रेको ऄवथथामा कम ईम्मदेवार सलुचकरण गनू सलकनेछ ।  

(३) ईर्दफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहकेा ईम्मदेवारिाइ लछटो सञ्चार 

माध्यमबाट जानकारी गराइ सोको ऄलभिेख समते राख्नरु्नेछ ।  

७.करार गनेः (१) कायाूियिे सलूचकृत गरेका मखु्य ईम्मेदवारिाइ ७ (सात) लदनको म्याद लदइ करार 

गनू सचूना लदनरु्नेछ ।  

(२) ईर्दफा (१) बमोलजमको ऄवधी लभत्र करार सम्झौता गनू अईने सलूचकृत 

ईम्मदेवारसँग कायाूियिे ऄनसुचूी - १ बमोलजमको कायू-लववरण सलहत ऄनसुचूी - 4 

बमोलजमको ढाँचामा करार गनुूर्नेछ । ईक्त ऄवलध लभत्र सम्र्कू राख्न नअएमा क्रमशः वकैलल्र्क 

ईम्मदेवारिाइ सचूना लदइ करार गनू सलकनेछ । 

(३) ईर्दफा (२) बमोलजम करार गरे र्श्चात ऄनसुचूी - ५ बमोलजको र्त्र कायाूियिे 

सामालजक र्ररचािक कमचूारीिाइ लदनरु्नेछ ।  

(४) ईर्दफा (२) बमोलजम कायाूियिे कायूलववरण लददँा लवषयगत शाखा समते तोकी 

काममा िगाईन ुर्नेछ ।  

(५) यस मार्दण्ड बमोलजम करार गदाू सामादयत अलथूक वषकूो श्रावण १ (एक) दलेख 

ऄको वषकूो ऄसारसम्मका िालग मात्र करार गनुू र्नेछ । तर ईक्त र्दि ेगनुूर्ने काम समाप्त भएमा 

वा र्याूप्त नभएमा वा कायूप्रारम्भ नै नभएको ऄवथथामा थथानीय तहि ेकामको बोझ र ऄवधी 

हरेी करारको ऄवधी घटाईन सक्नेछ ।  

(६) ईर्दफा (५) बमोलजम एक अलथूक वषकूो लनलम्त सेवा करारमा लिएको व्यलक्तिाइ 

र्नुः ऄको वषकूो िालग सेवा करारमा लिनु र्रेमा र्नुः र्ररक्षण, छनौट र शरुू करार सरह मालन 

सम्झौता गररनेछ ।  

(७) सामालजक र्ररचािक कमचूारीिे थवचे्छािे करार लनरदतरता गनू नचाहमेा कम्तीमा १ 

(एक) मलहना ऄगाडी कायाूियमा लिलखत रुर्मा जानकारी गराईन ुर्नेछ । यसरी जानकारी नगराइ 

करार ऄदत गरी काम छोडेमा त्यथतो व्यलक्तिाइ र्नुः करारमा काम गने ऄवसर लदइने छैन । 

(८) यस दफा लवर्ररतको ऄवलध ईल्िेख गरी वा करारमा ईल्िेख भए भददा बढी रकम 

भकु्तानी लदएमा त्यसरी ऄवलध ईल्िेख गने वा रकम भकु्तानी गने कमचूारीको तिव भत्ताबाट कट्टा 

गरी ऄसिू ईर्र गररनेछ र लवभागीय कारवाही समते गररनेछ ।  

८.कायू शतू, र्ाररश्रलमक र ऄवलध :  (१) यस मार्दण्ड बमोलजम सेवा करार सम्झौता गररएका 

सामालजक र्ररचािक कमचूारीको मालसक र्ाररश्रलमक सम्बलदधत तह वा र्दको शरुु तिब 

थकेिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । थथानीय भत्ता र्ाईने थथानमा 

नेर्ाि सरकारको दररेट बमोलजम करारमा ईल्िेख भए ऄनसुार थथानीय भत्ता ईर्िब्ध गराईन 

सलकनेछ ।  



(२)  कायाूियिे कायू-लववरणमा ईल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको थथिगत वा वथतगुत 

प्रलतवदेनका अधारमा कायू सम्र्ादन ऄनसुार करारमा ईल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा लफल्ड भत्ता 

ईर्िब्ध गराईन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा ईल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, लफल्ड भत्ता वा ऄदय भत्ता ईर्िब्ध 

गराईन सलकने छैन ्। 

(३) कायाूियिे करारका सामालजक र्ररचािक कमचूारीको र्ाररश्रलमक भकु्तानी गदाू 

लनजिे मलहनाभरी गरेको कामको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवदेन तयार गनू िगाइ 

सम्बलदधत लवषयगत शाखाको लसफाररशको अधारमा मात्र भकु्तानी गनुू र्नेछ । 

(४) यस मार्दण्ड बमोलजम सामालजक र्ररचािक कमूचारीिे करारमा काम गरेकै 

अधारमा र्लछ कुनै र्लन र्दमा ऄथथायी वा थथायी लनयकु्ती हुनाका िालग कुनै र्लन दाबी गनू र्ाईँने 

छैन । 

(५) ईर्दफा (१) बमोलजम करार गदाू काम शरुु गने लमलत र ऄदत्य गने लमलत समते ईल्िेख 

गनुूर्नेछ। तर त्यथतो करारको ऄवधी एक र्टकमा १ (एक) वषू भददा बढी हुने छैन । 

९.करार समाप्तीः (१) यस मार्दण्ड बमोलजम करार गररएको र्द वा दरबददीमा नेर्ािको संलवधान 

बमोलजम कमचूारी समायोजन भइ खलटइ अएमा त्यथतो व्यलक्तको करार थवतः ऄदत्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको सामालजक र्ररचािक कमचूारीको कायू सदतोषजनक नभएको भलन 

कायूरत लवषयगत शाखा वा कायाूियिे लसफाररश गरेमा ऄध्यक्ष वा प्रमखुिे अवश्यक छानलवन 

गनू िगाइ सफाआको मौका लदइ कायाूियिे जनुसकैु ऄवथथामा करारबाट हटाईन सलकनेछ ।  

१०.लवलवधः यस मार्दण्ड कायाूदवयन क्रममा थर् व्यवथथा गनुू र्रेमा यस मार्दण्ड तथा प्रचलित 

काननूसँग नबालझने गरी गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकािे अवश्यक लनणयू गनू सक्नेछ ।  

  



ऄनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत कायूलववरणको ढाँचा) 

vfk'{gfy ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, याङ्चुबजार, x'Dnf  

g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmd, bf]>f] r/0f  

;fdflhs kl/rfnssf] sfo{ ljj/0f 

kbM ;fdflhs kl/rfns -Social Mobilizer- SM)  

k|ltj]bgM hnjfo' kl/jt{g ;+of]hs, g]hk;sf / vfk'{gfy ufpFkflnsf, ufpF sfo{kflnsfsf] 

sfof{no 

sfo{If]qM vfk'{gfy ufpFkflnsf sf ;Dk'0f{ j8fx? 

sfo{qmdsf] ;+lIfKt kl/roM 

 g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmd, bf]>f] r/0f g]kfn ;/sf/sf] sfo{qmd xf] . o; 

sfo{qmdsf nflu a]nfot ;/sf/sf] cfly{s tyf df]6 Dofs8f]gfN8 lnld6]8sf] k|fljlws ;xof]u 

/x]sf] 5 . o; sfo{qmdn] hnjfo' kl/jt{g ;+s6f;Gg ;d'bfosf] pTyfgzLn Ifdtf clea[l4sf] 

nflu ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] hnjfo' pTyfgzLn of]hgf sfof{Gjog ug{ ;xof]u ub{5 . 

:yfgLo ;/sf/sf] k'jf{wf/ lgdf{0f tyf lhljsf]kfh{g ljsf;sf nflu /fli6«o cg's"ng sfo{of]hgf -

nfkf_ vfsf, @)&^  cg';f/ hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzLntfnfO{ d'n k|jfxLs/0f ug{ 

o; sfo{qmdn] ;xof]u ub{5 . g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmd @ n] tklzn adf]lhdsf] 

d'Vo pknlAwsf] ck]Iff u/]sf] 5 .  

!= ;/sf/n] bL3{sflng ljsf; of]hgfdf hnjfo' pTyfgzLntfnfO{ d'nk|jfxLs/0f ug{]5 . 

@= ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfx?4f/f hnjfo' ljQ ;DalGw ljljw >f]tsf] Joj:yfkgnfO{ ;'b[9 / 

kf/bzL{ agfpg]5 . 

#= k|efjsf/L ;]jf k|jfx4f/f ;+s6f;Gg ;d'bfox? nfeflGjt x'g]5g\ h;n] kl/:s[t hnjfo' 

pTyfgzLn lhljsf]kfh{g s[ofsnfkx? cg's'lnt u/fpg]5 .  

of] sfo{qmdaf6 Plss[t hnjfo' kl/jt{g cg's'ng tyf pTyfgzLn of]hgf th'{df tyf 

sfof{Gjogdf l;+hf ufpFkflnsfn] g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmd @, sfof{Gjog ul//x]sf] 

5 . o;n] ;+s6f;Gg If]qdf :yfgLo ljsf; of]hgf tyf ;xof]ux?nfO{ al9 pTyfgzLn agfpg 

;xof]u u/]sf] 5 . :yfgLo cg's'ng sfo{of]hgf -nfkf_ vfsf @)&^ df pNn]lvt k|s[of tyf 

k4lt adf]lhd hnjfo' kl/jt{g cg's'ng tyf pTyfgzLntfsf] nflu ;xof]u u/]sf] 5 . o; nfkf 

vfsfn] :yfgLo txsf];ft r/0fsf] jflif{s of]hgf rqm / nfkf vfsfsf] k4ltnfO{ cjnDag u/]sf] 

5 .  

sfo{ ljj/0fM 

!= ufpFkflnsf tyf g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmdsf] k|fljlws ;xfotfsf] ;Nnfx 

adf]lhd :yfgLo :t/df nfkfsf] vfsf @)&^ adf]lhd sfo{qmd ;+rfng ug{df ;xof]u ug{] . 

@= hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzLn of]hgf sfof{Gjog ug{sf nflu pkef]Qmf ;ldlt 

tyf 7]s]bf/nfO{ k|efjsf/L tyf u'0f:t/Lo sfof{Gjog ug{df ;xhLs/0f tyf ;xof]u ug{] . 

#= hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzLn of]hgf sfof{Gjog ug{] qmddf ePsf k|ultsf] tYo 

tYof+sx? ;+sng ug{] tyf k|ltj]bg tof/ ug{ ;xof]u ug{] . 

$= ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{nosf sd{rf/L tyf g]hk;sf @ k|fljlws ;xfotfsf l6d 

;b:ox?nfO{ ;do ;dodf cg'udgdf n}hfg] / k|ltj]bg k]z ug{] . 



%= hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzLn of]hgfsf] lgoldt cg'udg tyf d'Nof+sg ul/ 

sfdsf] u'0f:t/Lotfsf] ;'lglZrt ug{] . 

^= ;d'bfodf hnjfo' cg's'ng tyf pTyfgzLn s[ofsnfkx?sf] klxrfg u/L cfufdL of]hgf 

th{'df k|s[ofdf ;dfj]z ug{ ;xlhs/0f ug{] . 

&= hnjfo' kl/jt{g ;+of]hssf] ;xof]udf pkef]Qmf ;ldltsf] sfo{ Ifdtf clea[l4 ug{] / of]hgfsf] 

k|efjsf/L sfof{Gjogdf u'0f:t/ / ;dol;df sfd ug{ ;xlhs/0f ug{] . 

*= hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzLn of]hgf sfof{Gjogsf nflu pkef]Qmf ;ldltsf] 

u7g, btf{ k|s[of, a}+s vftf vf]Ng Pjd\ ;Demf}tf k|s[ofdf cfjZos ;xof]u ug{] . 

(= hnjfo' kl/jt{g cg's"ng tyf pTyfgzL of]hgf sfof{Gjogdf lgl/If0f, ;ldIff tyf 

sfof{Gjog ;DalGw ;'rgfx?sf] ;+sng tyf ljZn]if0fdf k|fljlws ;xfotf l6dnfO{ ;xof]u ug{] . 

!)= ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t tyf g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmdsf] 

hnjfo' kl/jt{g ;+of]hssf] lgb{]zg tyf ;Nnfx adf]lhdsf cGo sfo{ ug{] 

cfjZos Go'gtd z}lIfs of]Uotf tyf sfof{g'ejM 

 s_ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 !@ sIff jf ;f] ;/x pQL0f{ ePsf] 

 v_ hnjfo' kl/jt{g cg's'ng tyf ;fdflhs kl/rfngsf] If]qdf slDtdf @ jif{sf] cg'ej 

ePsf] 

s/f/ cjlwM १ वर्ष -sfo{ d'Nof+sgsf cfwf/df yKg ;lsg]_ 

cfwf/ tnaM ?= g]kfn ;/sf/sf] lgodfg';f/ .  

5gf}6 k|s[ofM 5f]6f] ;'rL tof/ tyf lnlvt Pad df}lvs kl/Iff 

 

kl/Iffsf] kf7\oqmdM hnjfo' kl/jt{g ;DalGw zAbfjnLx?, hnjfo' kl/jt{g ;DalGw /fli6«o tyf 

cGt/fli6«o k|of;x?, g]kfndf hnjfo' kl/jt{gsf c;/ tyf k|efjx?, cg's'ng / Go'lgs/0f, 

sfj{g pT;{hg / o;sf >f]tx?, xl/tu[x UofF; / o;sf] k|efj, n}+lus tyf ;fdflhs 

;dfj]lzs/0f, ;fdflhs kl/rfngsf] cfjZostf tyf dxTj, cg'udg, d'Nof+sg / k|ltj]bg 

 

  

  



ऄनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत अवेदनको ढाँचा) 

....................नगर/गाईँ कायरू्ालिकको कायाूिय 

.............................. 

प्रदशे नं..., नेर्ाि 

 

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना 

(सचुना प्रकालशत लमलत : २०७  /    /     ) 

 

.........गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकाको िागी ..............................(लवषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.............................................................(र्द) को रुर्मा दहेायको संख्या र योग्यता भएको 

सामालजक र्ररचािक कमचूारी करारमा राख्न ु र्ने भएकािे योग्यता र्गुकेा नेर्ािी नागररकहरुिे यो 

सचूना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (र्दर) लदन लभत्र लदनको २:०० बजसेम्म राजथव लतरेको रलसद सलहत 

दरखाथत लदन हुन सम्वलदधत सवकैो िालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, दरखाथत 

दथतरु, कायू–लववरण, र्ाररश्रलमक, सेवाका शतूहरु सलहतको लवथततृ लववरण कायाूियबाट वा ववेसाआट 

www. „„„„„„.  बाट ईर्िब्ध हुनेछ ।  

र्द नाम  संख्या 

  

  

२. शैलिक योग्यता र ऄनुभव: 

१. नेर्ािी नागररक । 

२. दयनूतम योग्यता (नेर्ाि सरकारवाट मादयता प्राप्त लशक्षण सँथथाबाट जनुसकैु लवषयमा  प्रवीणता 

प्रमाणर्त्र तह वा सो सरह ईत्तीण ूगरेको ।   

३. ऄनभुवको हकमा प्रवीणता प्रमणर्त्र तह ईतीण ू गरी सम्बि कायूमा कम्तीमा ...... वषकूो काय ू

ऄनभुव भएको  ।  

४. .... वष ूईमरे र्रुा भइ .... वष ूननाघकेो हुनरु्ने । 

५. ऄदय प्रचलित काननुद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

 

३. दरखासतमा संिग्न गनूुर्नेः ईम्मदेवारको व्यलक्तगत लववरण, शलैक्षक योग्यताको प्रमालणत 

प्रलतलिलर्, नेर्ािी नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रमालणत प्रलतलिलर्, ऄनभुवको प्रमालणत प्रलतलिलर् 

तथा प्रचलित नेर्ाि काननू बमोलजम लवलभदन काईलदसि वा र्ररषद ्वा ऄदयमा दताू भएको प्रमालणत 

प्रलतलिलर् संिग्न हुनरु्नेछ । र्ेश गररने सबै प्रलतलिलर्को र्छाडी ईम्मदेवार थवयंिे हथताक्षर गरी 

प्रमालणत गने । 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी – ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बलदधत दरखाथत फाराम) 

खार्ूूनाथ गाईँ कायूर्ालिकको कायाूिय 

खार्ूूनाथ, हुम्िा 

कणाूिी प्रदशे, नेर्ाि 

करारको िालग दरखासत फाराम 

(क) वयैलक्तक लववरण 

 नाम थर

  

(दवेनागरीमा)  

(ऄगं्रेजी िूिो ऄक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लमलत : 

थथायी 

िेगाना 

क) 

लजल्िा 

ख) न.र्ा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 

: 

ङ) माग/ूघर नं. : च) फो नं. 

र्त्राचार गने िेगाना : इमिे 

बाबकुो नाम, थर : जदम लमलत :             (लव.सं.मा)              (इलथव संवतमा) 

बाजकेो नाम, थर : हािको ईमरे :             वष ू           मलहना 

(ख) शैलक्षक योग्यता/तालिम (दरखाथत फाराम भरेको र्दको िालग चालहने अवश्यक दयनूतम शलैक्षक 

योग्यता/तालिम मात्र ईल्िेख गने) 

अवश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

लवश्वलवद्यािय/बोडू/तालिम 

लदने संसथा 

शैलिक 

उर्ालध/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्रलत

शत 

मूि 

लवषय 

शलैक्षक योग्यता      

     

तालिम      

(ग) ऄनुभव सम्बन्धी लववरण  

कायाूिय र्द सेवा/समूह/उर्समूह शे्रणी/तह सथायी/ऄसथायी/करार 
ऄवलध 

देलख सम्म 

       

       

मिेै यस दरखाथतमा खिुाएका सम्र्णू ूलववरणहरु सत्य छन ्। दरखाथत बझुाएको र्दको सूचनाको िालग ऄयोग्य िहररने 

गरी कुनै सजाय र्ाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/बझुाईनेछु । 

ईम्मदेवारिे र्ािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस दरखाथत फारामका र्षृ्ठहरुमा ईल्िेलखत सबै शतू तथा लनयमहरु 

र्ािना गनू मदजरु गदछुू । साथ ैकरारमा ईल्िेलखत शतूहरु र्ूण ूरुर्मा र्ािना गनेछु र करारको समयभददा ऄगाव ैकरारको 

ऄदत्य गदाू कलम्तमा ३ मलहनाको र्वू ूसचूना लदइ कायाूियमा लनवदेन लदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछार् उम्मेदवारको दसतखत 

दायााँ बायााँ 

हािसािै लखचेको र्ासर्ोटू 

साइजको र्रैु मखुाकृलत दलेखने 

फोटो यहाँ टाथने र फोटो र 

फाराममा र्ने गरी ईम्मदेवारिे 

दथतखत 



 

 

 

लमलत: 

कायाूियिे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखाथत ऄथवीकृत भए सो को कारण : 

दरखाथत रुज ुगनेको नाम र दथतखतः 

लमलत : 

दरखाथत थवीकृत/ऄथवीकृत 

गनेको दथतखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखाथत साथ सचूनामा ईल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु ऄलनवायू रुर्मा ईम्मदेवार अफैिे प्रमालणत 

गरी र्ेश गनुू र्नेछ । 

(१) नेर्ािी नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रलतलिलर्,   (२) समकक्षता र सम्बि अवश्यक र्नेमा सो को 

प्रलतलिलर्, (३) दयनूतम शलैक्षक योग्यताको प्रमाणर्त्र र चाररलत्रक प्रमाणर्त्रको प्रलतलिलर्, प्रालवलधक कायू (आलदजलनयररङ्ग, 

थवाथ्य तथा र्श ु लचलकत्सा िगायतका ऄदय के्षत्र) का िालग अवश्यक र्ने व्यवसालयक प्रमाणर्त्र (िाइसेदस)को 

प्रलतलिलर्, तालिम र ऄनुभव अवश्यक र्नेमा सो समेतको प्रलतलिलर्, अलद । 



ऄनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बलदधत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

.........गाईँ/नगर कायूर्ालिकाको कायाूिय, (यसर्लछ र्लहिो र्क्ष भलनएको) र ....................लजल्िा, 

...................नगरर्ालिका/गाईँर्ालिका, वडा नं. ..... बथने श्री 

............................................................ (यसर्लछ दोश्रो र्क्ष भलनएको) का बीच 

.....गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकाको .................................................(आलदजलनयर) को कामकाज गनू 

गराईन लमलत २०७   /......./...... को लनणयू ऄनसुार दहेायका कायू/शतूको ऄलधनमा रलह दोश्रो र्क्षि े

र्लहिो र्क्षिाइ सेवा ईर्िब्ध गराईन मदजरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत अर्समा 

बलुझ लियौं लदयौं : 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो र्क्षिे अफुिाइ तोलकएको संिग्न कायू लववरण ऄनुसारको कायू 

र्लहिो र्क्षिे तोकेको समय र थथानमा ईर्लथथत भइ गनुू र्नेछ र अवश्यकतानुसार थर् काम गनुू 

र्नेछ । 

२. काम गनूु र्ने सथान :...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बार्त र्ााँउने र्ाररश्रलमक : प्रत्येक मलहना व्यलतत भएर्लछ, र्लहिो र्क्षिे 

दोश्रो र्क्षिाइ मालसक रुर्मा रु. ...................(ऄक्षरेर्ी रु. 

..................................................................र्ाररश्रलमक ईर्िब्ध गराईनेछ ।  

४. अचरणको र्ािनाः दोश्रो र्क्षिे ...गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकाको प्रचलित काननूमा ब्यवथथा 

भएका अचरण तथा ऄनुशासन सम्बदधी व्यवथथाहरु र्ािना गनुू र्नेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो र्क्षिाइ साबूजलनक लबदा बाहके ऄदय कुनै र्लन लकलसमको लबदा ईर्िब्ध हुने छैन । 

साथै कायाूियको िालग अवश्यक र्रेको खण्डमा लबदाको लदनमा र्लन सेवा ईर्िब्ध गराईन ु

र्नेछ । यसरी सावजूलनक लबदाको लदनमा कायाूियमा काम िगाए बार्त मालसक करार रकमको 

दामासाहीिे रकम दोश्रो र्क्षिाइ लदइनेछ ।  

६. कायाूिय सम्र्लिको सुरिाः दोस्रो र्क्षिे कायाूियको चि ऄचि सम्र्लत्तको नोक्सानी वा 

लहनालमना गरेमा सो को क्षलतर्लूतू वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो र्क्षिे र्लहिो र्क्षिाइ लदन ु

र्नेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो र्क्षिे कायाूियको कागजर्त्र, लजदसी सामान एव ंगोप्य कुरा वा कागजात कुनै 

ऄनलधकृत व्यलक्त वा दशेिाइ ईर्िब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो र्क्षिाइ करारबाट हटाइ 

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लततर्लूतू दोश्रो र्क्षबाट भराइनेछ र कािो सचूीमा समते रालखनेछ 

।   

८. करार ऄवलधः यो करार २०७...  ।........।..........दलेख िाग ुभइ २०७.....ऄसार मसादत सम्मको 

िालग हुनेछ ।  

९. कायूसम्र्ादन मूल्यांकनः र्लहिो र्क्षिे दोस्रो र्क्षको कायू सम्र्ादन मलू्यांकन गने र सो 

मलू्यांकन गदाू सािवसािी लनरदतरता लदन ईर्यकु्त दलेखएमा मार्दण्डको दफा ९ बमोलजम करार 

लनलश्चत ऄवलधको िालग थर् हुन सक्नेछ । 

१०. र्ाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतूको ऄन््यः दोश्रो र्क्षिे र्लहिो र्क्षिाइ िगातार ७ 

(सात) लदन भददा बढी ईक्त सवेा ईर्िब्ध नगराएमा, सदतोषजनक सेवा लदन नसकेमा ऄनुर्लथथत 



रहकेो ऄवलधको र्ाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरेमा थवतः यो 

संझौता र्लहिो र्क्षिे रि गरी ऄको ब्यवथथा गनू वाधा र्ने छैन । दोश्रो र्क्षिे शारररीक रुर्मा 

ऄथवथथ भइ वा ऄदय कुनै कारणिे सेवा लदन ऄसमथू भएमा वा काम सदतोषजनक नभएमा वा 

अचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर ईल्िघनं गरेमा दोश्रो र्क्षसंगको संझौता रि गनू सक्नेछ र 

लनजको सट्टा ऄको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाईन बाधा र्ने छैन ।  

११. दावी नरु्ग्नेः दोश्रो र्क्षिे यस करार बमोलजम काम गरेकै अधारमा र्लछ कुनै र्लन र्दमा 

ऄथथायी वा थथायी लनयलुक्त हुनाका िालग दाबी गनू र्ाँईने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः यस संझौतामा ईल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेर्ाि काननू बमोलजम 

हुनेछ ।  

 

गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकाको तफूबाट :   दोस्रो र्ि (करार गने 

व्यलि):  

हथताक्षर : हथताक्षर :  

नाम :    नाम : 

र्द :  िेगाना :  

कायाूियको छार्ः  

  

  



ऄनसुचूी - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलदधत करार सचूना र्त्रको ढाँचा) 

....................नगर/गाईँ कायरू्ालिकको कायाूिय 

.............................. 

प्रदशे नं..., नेर्ाि 

 

च.नं.         लमलतः    

र्.सं.  

 

श्री ........................................, 

िेगाना ......................... 

 

लवषयः करार सम्बन्धमा । 

तर्ाइिाइ लमलत २०७...।....।... लनणयूानसुार सलूचकरण गररए बमोलजम ............................ (र्दको 

नाम वा काम) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  दलेख 

२०७....।.....।.... सम्म करारमा रालखएको हुदँा संिग्न कायूशतू ऄनरुुर् अफनो काम आमाददारीर्वूकू र 

व्यवसालयक मलू्य मादयता ऄनुरुर् गनुूहुन जानकारी गराआदछ ।  

 साथै अफ्नो काम कतूव्य र्ािना गदाू यस गाईँर्ालिका/नगरर्ालिकाको कमचूारीिे र्ािना 

गनुूर्ने अचार संलहता र अचरणको समते र्ररर्ािना हुन जानकारी गराआदछ ।  

..................... 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

बोधाथूः 

श्री अलथूक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवदेनका अधारमा सम्झौता 

बमोलजमको रकम मालसक रूर्मा ईर्िब्ध गराईनहुुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवथथा हुन ।  

श्री वडा कायाूिय, ....................................  

गाईँ/नगर कायूर्ालिकाको कायाूिय । 


