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lxdfnL ufpFkflnsfले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास वनमााणको कायालाई व्यवस्थथत र 
प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपावलका/नगरपावलकाको लावग नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 

कमाचारी दरवस्िको अवधनमा रवह प्रावववधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा 
सेवा करारमा वलने कायालाई व्यवस्थथत गनाका लावग गाँउ कायापावलकाले वमवत २०७५/)# /!$ मा 

यो कायावववध स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ ॰  
 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस कायावववधको नाम " lxdfnL ufpFkflnsfमा करारमा प्रावववधक कमाचारी 
व्यवथथापन सम्बन्धी कायावववध, २०७५" रहेको छ ॰  

ख. यो कायावववध कायापावलकाले वनणाय गरेको वमवतबाट प्रारम्भ हुनेछ ॰  
 

२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायावववधमा- 
क.  "अध्यक्ष " भन्नाले क्रमशः गाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झनु पदाछ ॰ 

ख.  "ऐन" भन्नाले “थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ॰  
ग.  "कायावववध" भन्नाले “ lxdfnL ufpFkflnsfमा करारमा प्रावववधक कमाचारी 

व्यवथथापन सम्बन्धी कायावववध, २०७४” सम्झनु पदाछ ॰  
घ.  "कायाालय" भन्नाले वहमाली गाउँकायापावलकाको कायाालय सम्झनु पदाछ ॰ 

ङ. "प्रावववधक कमाचारी" भन्नाले दफा ३-२_ बमोवजम प्रावववधक सेवा उपलब्ध गराउने गरी 

व्यवथथा भएका कमाचारी सम्झनु पदाछ ॰ 

च. "सवमवत" भन्नाले दफा ५ बमोवजम गवित अन्तवाताा तथा सूवचकरण सवमवत सम्झनु 
पदाछ ॰ 

 

३. कायमविवध लागू हुने िेत्र र सेिाः (१) थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
को उपदफा (७) तथा थथानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवथथाको दफा १५(४) बमोवजम 
प्रावववधक कमाचारी करारमा राखे्न प्रयोजनको लावग यो कायावववध स्वीकृत गरी लागू गररएको 
छ ॰  

(२) कायाालयले देहायको सेवासँग सम्बस्न्धत प्रावववधक कमाचारी यस कायावववध 
बमोवजम अववध तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) इस्जजवनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धत 

(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्धत 

(ग) पशु सेवासँग सम्बस्न्धत 

(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धत 

(ङ) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बस्न्धत 

-छ_अन्य कुनै प्रावववधक सेवासँग सम्बस्न्धत ॰ 
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४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः दफा ३ बमोवजमका प्रावववधक कमाचारी कायाालयले करारमा 
राखे्न प्रयोजनको लावग सूवचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवथथा देहाय बमोवजम हुनेछः  

(१) प्रावववधक कमाचारीको अनुसूवच - १ बमोवजम स्वीकृत काया वववरण बमोवजम पद 
वा सेवा के्षत्र तथा सम्बस्न्धत सेवा समूहको योग्यता, पाररश्रवमक, सेवा शता समेत तोकी 

सम्बस्न्धत कायाालयको सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै सावाजवनक थथलमा अनुसूची - २ 

बमोवजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ -पन्ध्र_ वदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ ॰ 

-२_ आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोवजम हुनेछ ॰ आवेदन दसु्तर 
गाउँपावलका/नगरपावलकाबाट वनधाारण भए बमोवजम हुनेछ ॰  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पना आएका आवेदनहरु देहायको आधारमा दफा ५ को 
सवमवतले मूल्याङ्कन गरी सुवचकृत गनुापनेछ :  

क. शैवक्षक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (वववशष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथम 
शे्रणी वापत ५५, स्ितीय शे्रणी वापत ५०, तृतीय शे्रणी वापत ४५, -वत्रभुवन 
ववश्वववद्यालयको अंक गणनाका आधारमा) ॰ 

ख. काया अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रवत वषा २ अंकको दरले, प्रमावणत 
वववरण संलग्न भएको हुनुपने) ॰ 

ग. थथानीय बावसिालाई देहाय बमोवजम - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्धत गाउँपावलका/नगरपावलकाको बावसिा भएमा - १० अंक 

२. सम्बस्न्धत वजल्लाको बावसिा भएमा - ५ अंक  
घ. अन्तवाताामा अवधकतम २० अंक ॰ यस अनुसार अकं प्रदान गदाा नु्यनतम ८ 

(आि) र अवधकतम १४ (चौध) को सीमावभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ॰  
(४) उपदफा (१) बमोवजम आवेदन माग गदाा प्रावववधक काया (इस्जजवनयररंग, 

स्वास्थ्य तथा पशु वचवकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र) का लावग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्ऱ) प्राप्त गरेका व्यस्क्तले मात्र आवेदन वदन सके्नछन् ॰ 

 

५. अन्तिामर्ाम र सूवचकरण सवमवर्ः माग पद संख्याका आधारमा कायावववधको दफा (४) 
को उपदफा (३) बमोवजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उमे्मदवारलाई प्रारस्म्भक छनौट गना 
र अन्तवााताा समेत वलई सूवचकरणको वसफाररस गना देहायको अन्तरवाताा तथा सूवचकरण 
सवमवत रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत      संयोजक 

(ख) अध्यक्षले तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा  
सरकारी सेवाको अवधकृत स्तरको कमाचारी    सदस्य 

(ग) गाउँपावलकाको ववषयगत शाखा प्रमुख   सदस्य 

६. सूवचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोवजम सबैभिा बढी अंक प्राप्त 
गने उमे्मदवारहरु दफा ५ बमोवजमको सवमवतको वसफाररसको आधारमा कायाालयले 
उमे्मदवारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गना तोवकएको शाखा आवद समेत 
उले्लख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूवचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ॰  
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(२) उपदफा -१_ बमोवजम सूवचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्या भिा दोव्बर 
संख्यामा वैकस्िक उमे्मदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुापनेछ र वसफाररश भएका 
उमे्मदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुापनेछ ॰  

तर आवेदन नै कम परेको अवथथामा कम उमे्मदवार सुवचकरण गना सवकनेछ ॰  
(३) उपदफा (१) बमोवजमका योग्यताक्रममा रहेका उमे्मदवारलाई वछटो सञ्चार 

माध्यमबाट जानकारी गराई सोको अवभलेख समेत राख्नुपनेछ ॰  
७. करार गनेः (१) कायाालयले सूवचकृत गरेका मुख्य उमे्मदवारलाई ७ (सात) वदनको म्याद 

वदई करार गना सूचना वदनुपनेछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोवजमको अवधी वभत्र करार सम्झौता गना आउने सूवचकृत 

उमे्मदवारसँग कायाालयले अनुसूची - १ बमोवजमको काया-वववरण सवहत अनुसूची - ४ 
बमोवजमको ढाँचामा करार गनुापनेछ ॰ उक्त अववध वभत्र सम्पका  राख्न नआएमा क्रमशः 
वैकस्िक उमे्मदवारलाई सूचना वदई करार गना सवकनेछ ॰ 

(() उपदफा -२_ बमोवजम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोवजको पत्र कायाालयले 

प्रावववधक कमाचारीलाई वदनुपनेछ ॰  
(४) उपदफा (२) बमोवजम कायाालयले कायावववरण वदँदा ववषयगत शाखा समेत 

तोकी काममा लगाउनु पनेछ ॰  
(५) यस कायावववध बमोवजम करार गदाा सामान्यत आवथाक वषाको श्रावण १ (एक) 

देस्ख अको वषाको असारसम्मका लावग मात्र करार गनुा पनेछ ॰ तर उक्त पदले गनुापने 

काम समाप्त भएमा वा पयााप्त नभएमा वा कायाप्रारम्भ नै नभएको अवथथामा थथानीय तहले 

कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सके्नछ ॰  

(६) उपदफा (५) बमोवजम एक आवथाक वषाको वनस्म्त सेवा करारमा वलएको व्यस्क्तलाई 

पुनः अको वषाको लावग सेवा करारमा वलनु परेमा पुनः पररक्षण, छनौट र शुरू करार सरह 

मावन सम्झौता गररनेछ ॰  

(७) प्रावववधक कमाचारीले से्वच्छाले करार वनरन्तरता गना नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) 
मवहना अगाडी कायाालयमा वलस्खत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ॰ यसरी जानकारी 
नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यस्क्तलाई पुनः करारमा काम गने अवसर 

वदईने छैन ॰ 

(८) यस दफा ववपररतको अववध उले्लख गरी वा करारमा उले्लख भए भिा बढी 
रकम भुक्तानी वदएमा त्यसरी अववध उले्लख गने वा रकम भुक्तानी गने कमाचारीको 
तलव भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही समेत गररनेछ ॰  

८. कायम शर्म, पाररश्रवमक र अिवध :  (१) यस कायावववध बमोवजम सेवा करार सम्झौता 

गररएका प्रावववधक कमाचारीको मावसक पाररश्रवमक सम्बस्न्धत तह वा पदको शुरु तलब 

से्कलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उले्लख भए बमोवजम हुनेछ ॰ थथानीय भत्ता पाउने 
थथानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोवजम करारमा उले्लख भए अनुसार थथानीय भत्ता 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ ॰  

(२)  कायाालयले काया-वववरणमा उले्लख भए बमोवजम प्रगवतको थथलगत वा 
वसु्तगत प्रवतवेदनका आधारमा काया सम्पादन अनुसार करारमा उले्लख गरी भ्रमण भत्ता 
वा वफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सके्नछ ॰  
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  तर करार सम्झौतामा उले्लख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 
उपलब्ध गराउन सवकने छैन् ॰ 

(३) कायाालयले करारका प्रावववधक कमाचारीको पाररश्रवमक भुक्तानी गदाा वनजले 
मवहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रवतवेदन तयार गना लगाई 
सम्बस्न्धत ववषयगत शाखाको वसफाररशको आधारमा मात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ॰ 

(४) यस कायावववध बमोवजम प्रावववधक कमाचारीले करारमा काम गरेकै आधारमा 
पवछ कुनै पवन पदमा अथथायी वा थथायी वनयुक्ती हुनाका लावग कुनै पवन दाबी गना पाउँने 
छैन ॰ 

(५) उपदफा (१) बमोवजम करार गदाा काम शुरु गने वमवत र अन्त्य गने वमवत 
समेत उले्लख गनुापनेछ॰ तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भिा बढी हुने 
छैन ॰ 

९. करार समाप्तीः (१) यस कायावववध बमोवजम करार गररएको पद वा दरबिीमा नेपालको 
संववधान बमोवजम कमाचारी समायोजन भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यस्क्तको करार स्वतः 
अन्त्य हुनेछ ॰ 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रावववधक कमाचारीको काया सन्तोषजनक नभएको भवन 
कायारत ववषयगत शाखा वा कायाालयले वसफाररश गरेमा अध्यक्षले आवश्यक छानववन गना 
लगाई सफाइको मौका वदई कायाालयले जुनसुकै अवथथामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ॰  

१०. विविधः  
-s_ यस कायावववध कायाान्रयन क्रममा थप व्यवथथा गनुा परेमा यस कायावववध तथा 

प्रचवलत कानूनसँग नबावझने गरी गाउँपावलकाले आवश्यक वनणाय गना सके्नछ ॰  
-v_ o; cl3 s/f/ lgo'lQm tyf ;Demf}tf ul/Psf k|fljlws sd{rf/Lx? o;} sfo{ljlw 

adf]lhd ePsf] dflgg]5 .  
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अनुसूची - १ 

बँुदा ४(१)सँग सम्बस्न्धत कायावववरणको ढाँचा 

वहमाली गाउँ कायापावलकको कायाालय 

बाजुरा 

प्रदेश नं.७ नेपाल 

 

कायम वििरणको नमुनाः 
प्रावववधक कमाचारीको पद नामः  काम गनुापने थथानः 

प्रावववधक कमाचारीको नामः       

सुपररवेक्षकः  प्रवतवेदन पेश गनुापने अवधकारीः  
कायम वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनुसूची - २ 

(बँुदा ४(१)सँग सम्बस्न्धत आवेदनको ढाँचा) 

वहमाली गाउँ कायापावलकको कायाालय 

w'nfrf}/ ,बाजुरा 

प्रदेश नं.७, नेपाल 

 

करारमा सेिा वलने सम्बन्धी सूचना 
(सुचना प्रकावशत वमवत : २०७  /    /     ) 

 

हिमाहि गाउँपावलका लागी ..............................(ववषयगत शाखा) मा रहने गरी 
..................................................(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको 
प्रावववधक कमाचारी करारमा राख्नु पने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना 
प्रकावशत भएको वमवतले १५ (पजर) वदन वभत्र वदनको २:०० बजेसम्म राजस्व वतरेको रवसद 
सवहत दरखास्त वदन हुन सम्वस्न्धत सवैको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ यसको 
फाराम, दरखास्त दसु्तर, काया–वववरण, पाररश्रवमक, सेवाका शताहरु सवहतको ववसृ्तत वववरण 
कायाालयबाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपलब्ध हुनेछ ॰  

पद नाम  संख्या 
  

  

२. शैविक योग्यर्ा र अनुभि (नमुना) : 
१. नेपाली नागररक ॰ 

२. नू्यनतम योग्यता (जसै्तः नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट Civil Engineering मा 
स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि ववषयमा ववषयमा स्नातकोत्तर गरेको ॰ 

३. अनुभवको हकमा B.E उतीणा गरी सम्बि कायामा कम्तीमा ...... वषाको काया अनुभव भएको  
॰  

४. .... वषा उमेर पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनुपने ॰ 

५. नेपाल इस्जजवनयररङ्ग काउस्न्ऱलमा दताा भएको (प्रमाणपत्र) ॰ 

६. अन्य प्रचवलत कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ॰ 

३. दरखास्तमा संलग्न गनुमपनेः उमे्मदवारको व्यस्क्तगत वववरण, शैवक्षक योग्यताको प्रमावणत 
प्रवतवलवप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप, अनुभवको प्रमावणत 
प्रवतवलवप तथा प्रचवलत नेपाल कानून बमोवजम वववभन्न काउस्न्ऱल वा पररषद् वा अन्यमा 
दताा भएको प्रमावणत प्रवतवलवप संलग्न हुनुपनेछ ॰ पेश गररने सबै प्रवतवलवपको पछाडी 
उमे्मदवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमावणत गने ॰  
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अनुसूची - ३ 

बँुदा ४.२ सँग सम्बस्न्धत दरखास्त फारामको ढाँचा 

वहमाली गाउँ कायापावलकको कायाालय 

w'nfrf}/ ,बाजुरा 

प्रदेश नं.७, नेपाल 

 

करारको लावग दरखास्त फाराम 

(क) वैयस्क्तक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंगे्रजी िूलो अक्षरमा)  वलङ्ग: 
नागररकता नं: जारी गने वजल्ला : वमवत : 

थथायी िेगाना क) वजल्ला ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागा/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म वमवत :             (वव.सं.मा)              (ईस्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वषा            मवहना 

(ख) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लावग चावहने आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता/तावलम मात्र उले्लख गने) 
आिश्यक नू्यनर्म 
योग्यर्ा 

विश्वविद्यालय/बोर्म/र्ावलम वदने 
संस्था 

शैविक उपावध/र्ावलम  संकाय शे्रणी/प्रवर्शर् मूल विषय 

शैवक्षक योग्यता      

     

तावलम 
     

(ग) अनुभि सम्बन्धी वििरण  

कायामलय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/र्ह स्थायी/अस्थायी/करार अिवध 

देखख सम्म 

       
       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका समू्पणा वववरणहरु सत्य छन् ॰ दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लावग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन ॰ 
कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको िहररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सहनेछु/बुझाउनेछु ॰ उमे्मदवारले पालना गने भनी प्रचवलत कानून तथा यस दरखास्त 
फारामका पृष्ठहरुमा उले्लस्खत सबै शता तथा वनयमहरु पालना गना मजजुर गदाछु ॰ साथै करारमा उले्लस्खत शताहरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र करारको 
समयभिा अगावै करारको अन्त्य गदाा कस्म्तमा ३ मवहनाको पूवा सूचना वदई कायाालयमा वनवेदन वदनेछु ॰ 

उमे्मदिारको ल्याप्चे सहीछाप उमे्मदिारको दस्तखर् 

दायााँ बायााँ 
 

 
 

वमवर्: 
कायाालयले भनेः 

रवसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 

वमवत : 
दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

वमवत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उले्लस्खत लगायत वनम्नवलस्खत कागजातहरु अवनवाया रुपमा उमे्मदवार आफैले प्रमावणत गरी पेश गनुा पनेछ ॰ 

िािसाि ैहिचेको 

पासपोर्ट साईजको परैु 

मुिाकृहि देहिने फोर्ो 

यिााँ र्ासे्न र फोर्ो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारि ेदस्ििि 
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(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप,   (२) समकक्षता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप, (३) नू्यनतम शैवक्षक 
योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, प्रावववधक काया (इस्जजवनयररङ्ग, स्वास्थ्य तथा पशु वचवकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र) का लावग 
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्ऱ)को प्रवतवलवप, तावलम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रवतवलवप, आवद ॰ 
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अनुसूची - ४ 

(बँुदा ७.१ सँग सम्बस्न्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौर्ा 
 

वहमाली गाउँकायापावलकाको कायाालय, यसपवछ पवहलो पक्ष भवनएको) र बाजुरा वजल्ला, वहमावल 

गाउँपावलका, वडा…… नं.=..... बसे्न श्री ........................... (यसपवछ दोश्रो पक्ष भवनएको) का 
बीच .....गाउँपावलकाको ................(इस्जजवनयर) को कामकाज गना गराउन वमवत २०७    को 
वनणाय अनुसार देहायका काया/शताको अवधनमा रवह दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध 
गराउन मजजुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रवत आपसमा बुवझ वलयौ ंवदयौ ं: 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोवकएको संलग्न काया वववरण अनुसारको 

काया पवहलो पक्षले तोकेको समय र थथानमा उपस्थथत भई गनुा पनेछ र आवश्यकतानुसार 
थप काम गनुा पनेछ ॰ 

२. काम गनुम पने स्थान :...............................................................................................॰  

३. करारमा काम गरे बापर् पााँउने पाररश्रवमक : प्रते्यक मवहना व्यवतत भएपवछ, पवहलो 
पक्षले दोश्रो पक्षलाई मावसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रवमक उपलब्ध गराउनेछ ॰  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो पक्षले ...गाउँपावलकाको प्रचवलत कानूनमा ब्यवथथा भएका 
आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवथथाहरु पालना गनुा पनेछ ॰  

५. विदाः दोस्रो पक्षलाई साबाजवनक वबदा बाहेक अन्य कुनै पवन वकवसमको वबदा उपलब्ध 
हुने छैन ॰ साथै कायाालयको लावग आवश्यक परेको खण्डमा वबदाको वदनमा पवन सेवा 
उपलब्ध गराउनु पनेछ ॰ यसरी सावाजवनक वबदाको वदनमा कायाालयमा काम लगाए 
बापत मावसक करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो पक्षलाई वदईनेछ ॰  

६. कायामलय सम्पविको सुरिाः दोस्रो पक्षले कायाालयको चल अचल सम्पवत्तको नोक्सानी वा 
वहनावमना गरेमा सो को क्षवतपूवता वा हानी नोक्सानीको वबगो दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई 
वदनु पनेछ ॰ 

७. गोप्यर्ाः दोस्रो पक्षले कायाालयको कागजपत्र, वजन्ऱी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात 
कुनै अनवधकृत व्यस्क्त वा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमावणत भएमा दोस्रो पक्षलाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूवता दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र 
कालो सूचीमा समेत रास्खनेछ ॰   

८. करार अिवधः यो करार २०७...  ॰........॰..........देस्ख लागु भई २०७.....असार १५ 
सम्मको लावग हुनेछ ॰  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन मूल्यांकन गने र सो 
मूल्यांकन गदाा सालवसाली वनरन्तरता वदन उपयुक्त देस्खएमा कायावववधको दफा ९ 
बमोवजम करार वनवश्चत अववधको लावग थप हुन सके्नछ ॰ 

१०. पाररश्रवमक कट्टी र करार सेिाको शर्मको अन्त्यः दोश्रो पक्षले पवहलो पक्षलाई लगातार 

७ (सात) वदन भिा बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा वदन नसकेमा 
अनुपस्थथत रहेको अववधको पाररश्रवमक दामासावहले कट्टा गररनेछ र सो भिा बढी सेवा 
नगरेमा स्वतः यो संझौता पवहलो पक्षले रि गरी अको ब्यवथथा गना वाधा पने छैन ॰ 
दोश्रो पक्षले शारररीक रुपमा अस्वथथ भई वा अन्य कुनै कारणले सेवा वदन असमथा 
भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेमा 



10 
 

दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गना सके्नछ र वनजको सट्टा अको व्यस्क्त करारमा रास्ख 
काम लगाउन बाधा पने छैन ॰  

११. दािी नपुगे्नः दोश्रो पक्षले यस करार बमोवजम काम गरेकै आधारमा पवछ कुनै पवन पदमा 
अथथायी वा थथायी वनयुस्क्त हुनाका लावग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन ॰ 

१२. प्रचवलर् कानून लागू हुनेः यस संझौतामा उले्लख नभएको कुरा प्रचवलत नेपाल कानून 
बमोवजम हुनेछ ॰  

 

गाउाँपावलका/नगरपावलकाको र्फम बाट :   दोस्रो पि (करार गने 
व्यखि):  
हस्ताक्षर : हस्ताक्षर :  

नाम :    नाम : 
पद :  िेगाना :  
कायाालयको छापः  
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अनुसूची - ५ 

(बँुदा ७.२ सँग सम्बस्न्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

वहमाली गाउँ कायापावलकको कायाालय 

w'nfrf}/ ,बाजुरा 

प्रदेश नं.७, नेपाल 

 

च.नं.         वमवतः    

प.सं.  

 

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

ववषयः करार सम्बन्धमा ॰ 

तपाईलाई वमवत २०७...॰....॰... वनणायानुसार सूवचकरण गररए बमोवजम ............................ 
(पदको नाम वा काम) का लावग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) बमोवजम वमवत 
२०७....॰....॰...  देस्ख २०७....॰.....॰.... सम्म करारमा रास्खएको हँुदा संलग्न कायाशता अनुरुप 
आफनो काम इमािारीपूवाक र व्यवसावयक मूल्य मान्यता अनुरुप गनुाहुन जानकारी गराइजछ ॰  
 साथै आफ्नो काम कताव्य पालना गदाा यस गाउँपावलकाको कमाचारीले पालना गनुापने 
आचार संवहता र आचरणको समेत पररपालना हुन जानकारी गराइजछ ॰  

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

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

बोधाथमः 

श्री आवथाक प्रशासन शाखाः प्रमावणत हावजर/Time Sheet सवहतको प्रवतवेदनका आधारमा सम्झौता 

बमोवजमको रकम मावसक रूपमा उपलब्ध गराउनुहुन ॰  

श्री प्रशासन शाखाः हावजरीको व्यवथथा हुन ॰  
श्री वडा कायाालय, ....................................  

गाउँकायापावलकाको कायाालय ॰ 


