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करारमा प्रालवलधक कमयिारी व्र्वस्थापन गनन सम्बन्धी  

कार्यलवलध, २०७४  

कमल गाउँपाललका  

 

किि गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउन े सेवा प्रवाह र लवकास लनिाषणको कायषिाई व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िागी नेपाि सरकारि ेस्वीकृत गरेको किषचारी दरवलन्दको 

अलधनिा रलह प्रालवलधक किषचारीको ररि पदिा करार सम्झौताका आधारिा सेवा करारिा लिन े

कायषिाई व्यवलस्थत गनषका िागी स्थानीय सरकार सचािन ऐन २०७४ को अलधकार प्रयोग गरी 

किि गाउँकायषपालिकािे लिलत २०७५ /०१/िा ०९  यो कायषलवलध स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१) संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

क)  यस कायषलवलधको नाि "किि  गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किषचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायषलवलध, २०७५  "रहकेो छ ।  

ख)  यो कायषलवलध कायषपालिकािे लनणषय गरी किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा 

प्रकालित भएको लिलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२) पररिार्ाः लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागेिा यस कायषलवलधिा- 

क)  "अध्यक्ष "भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदषछ ।  

ख)  "ऐन "भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदषछ ।  

ग)  "कायषलवलध" भन्नािे किि गाउँपालिकािा करारिा प्रालवलधक किषचारी व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायषलवलध, २०७५” सम्झन ुपदषछ ।  

घ)  "कायाषिय "भन्नािे गाउँकायषपालिकाको कायाषिय  सम्झन ुपदषछ । 

ङ) "प्रालवलधक किषचारी  "भन्नािे दफा  ३ (२) बिोलजि प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउने 

गरी व्यवस्था भएका किषचारी सम्झन ुपदषछ । 

च) "सलिलत  "बिोलजि गलठत अन्तवाताष तथा सलूचकरण सलिलत सम्झन ु५ भन्नािे दफा 

पदषछ । 
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३. कार्यलवलध लागू हुने के्षत्र र सेवाः  

(१)  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

 उपदफा (७) तथा स्थानीय तहिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोलजि 

 प्रालवलधक किषचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायषलवलध स्वीकृत गरी िाग ूगररएको 

 छ । 

(२)  कायाषियि ेदहेायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक किषचारी यस कायषलवलध बिोलजि 

 अवलध तोकी करारिा राख्न सक्नेछः 

 (क)  इलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ख)  कृलर् सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ग)   पि ुसेवासँग सम्बलन्धत 

 (घ)  वन सेवासँग सम्बलन्धत 

 (ङ)  स्वास््य सेवासँग सम्बलन्धत 

 (छ)  अन्य कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धत । 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्र्वस्थाः 

 दफा ३ बिोलजिका प्रालवलधक किषचारी कायाषियि े करारिा राख्ने प्रयोजनको िालग 

 सलूचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बिोलजि हुनेछः 

(१)  प्रालवलधक किषचारीको अनसुलूच - १ बिोलजि स्वीकृत कायष लववरण बिोलजि पद वा 

 सेवा क्षेत्र तथा सम्बलन्धत सेवा सिहूको योग्यता, पाररश्रलिक, सेवा ितष सिेत तोकी सम्बलन्धत 

 कायाषियको सचूनापाटी, वभेसाईट तथा अन्य कुनै सावषजलनक स्थििा अनसुचूी - २ 

 बिोलजिको ढाँचािा कम्तीिा १५ (पन्र) लदनको सचूना प्रकािन गनुषपनेछ । 

 (२) आवदेन फारािको निनूा अनसुचूी - ३ बिोलजि हुनेछ । आवदेन दस्तरु गाउँपालिकाबाट 

 लनधाषरण भए बिोलजि हुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पनष आएका आवदेनहरु दहेायको आधारिा दफा ५ को सलिलतिे 

 िलू्याङ्कन गरी सलुचकृत गनुषपनेछ : 

क.  िलैक्षक योग्यता वापत - ६० (साठी) अकं, (लवलिष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रथि श्रेणी वापत ५५, 

 लद्धतीय श्रेणी वापत ५०, ततृीय श्रेणी वापत ४५, (लत्रभवुन लवश्वलवद्याियको अकं गणनाका 

 आधारिा) । 

ख.  कायष अनभुव वापत - १० (दि) अकं (प्रलत वर्ष २ अकंको दरि,े प्रिालणत लववरण संिग्न 

 भएको हुनपुने) । 

ग.  स्थानीय बालसन्दािाई दहेाय बिोलजि - १० (दि) अकं 
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१.  सम्बलन्धत गाउँपालिका/नगरपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अकं 

२.  सम्बलन्धत लजल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अकं 

घ.  अन्तवाताषिा अलधकति २० अकं । यस अनसुार अकं प्रदान गदाष न्यनुति ८ (आठ) र 

 अलधकति १४ (चौध) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुषपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि आवदेन िाग गदाष प्रालवलधक कायष (इलन्जलनयररंग, स्वास््य तथा पि ु

 लचलकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) 

 प्राि गरेका व्यलििे िात्र आवेदन लदन सक्नेछन ्। 

 

५) परीक्षा अन्तवायताय र सूलिकरण सलमलतः  

 िाग पद संख्याका आधारिा कायषलवलधको दफा (४) को उपदफा (३) बिोलजि उच्चति अकं 

प्राि गरेका उम्िदेवारिाई प्रारलम्भक छनौट गनष र अन्तवाषताष सिेत लिई सलूचकरणको 

लसफाररस गनष दहेायको अन्तरवाताष तथा सलूचकरण सलिलत रहनेछः 

(क)  प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत - संयोजक 

(ख)  अध्यक्ष वा प्रिखुिे तोकेको लवर्य लवज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको किषचारी 

- सदस्य 

(ग)  गाउँपालिका वा नगरपालिकाको लवर्यगत िाखा प्रिखु - सदस्य 

 

६) सूलिकरणको लववरण प्रकािन गनन :  

 (१)  दफा ४ बिोलजि सबैभन्दा बढी अकं प्राि गन ेउम्िदेवारहरु दफा ५ बिोलजिको सलिलतको 

लसफाररसको आधारिा कायाषियि ेउम्िदेवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, ठेगाना, काि गनष 

तोलकएको िाखा आलद सिेत उल्िेख गरी योग्यतािि अनसुार सलूचकरणको लववरण 

प्रकािन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि सलूचकरण प्रकािन गदाष पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वकैलल्पक 

उम्िदेवारको सचूी सिते प्रकािन गनुषपनेछ र लसफाररि भएका उम्िदेवारहरुको सचूी सचूना 

पाटीिा सिते टाँस गनुषपनेछ । तर आवदेन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िदेवार सलुचकरण 

गनष सलकनेछ । 

(३)   उपदफा (१) बिोलजिका योग्यतािििा रहकेा उम्िदेवारिाई लछटो सञ्चार िाध्यिबाट 

 जानकारी गराई सोको अलभिेख सिते राख्नपुनेछ । 
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७. करार गननः 

(१)   कायाषियि ेसलूचकृत गरेका िखु्य उम्िदेवारिाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई करार गनष सचूना 

लदनपुनेछ । 

 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनष आउने सलूचकृत उम्िदेवारसँग 

कायाषियि े अनसुचूी - १ बिोलजिको कायष-लववरण सलहत अनसुचूी - 4 बिोलजिको 

ढाँचािा करार गनुषपनेछ । उि अवलध लभत्र सम्पकष  राख्न नआएिा िििः वकैलल्पक 

उम्िदेवारिाई सचूना लदई करार गनष सलकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि करार गरे पिात अनसुचूी - ५ बिोलजको पत्र कायाषियिे प्रालवलधक 

किषचारीिाई लदनपुनेछ । 

(४)   उपदफा (२) बिोलजि कायाषियि ेकायषलववरण लददँा लवर्यगत िाखा सिेत तोकी काििा 

िगाउन ुपनेछ । 

(५)  यस कायषलवलध बिोलजि करार गदाष सािान्यत आलथषक वर्षको श्रावण १ (एक) दलेख अको 

 वर्षको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुष पनेछ । तर उि पदि ेगनुषपने काि सिाि भएिा 

वा पयाषि नभएिा वा कायषप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय तहि े कािको बोझ र 

अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ । 

(६)  उपदफा (५) बिोलजि एक आलथषक वर्षको लनलम्त सेवा करारिा लिएको व्यलििाई पनुः 

 अको वर्षको िालग सेवा करारिा लिन ुपरेिा पनुः पररक्षण, छनौट र िरुू करार सरह िालन 

सम्झौता गररनेछ । 

(७)  प्रालवलधक किषचारीिे स्वचे्छािे करार लनरन्तरता गनष नचाहिेा कम्तीिा १ (एक) िलहना 

अगाडी कायाषियिा लिलखत रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार 

अन्त गरी काि छोडेिा त्यस्तो व्यलििाई पनुः करारिा काि गन ेअवसर लदईने छैन । 

(८)  यस दफा लवपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भिुानी 

लदएिा त्यसरी अवलध उल्िेख गन ेवा रकि भिुानी गन ेकिषचारीको तिव भत्ताबाट किा 

 गरी असिू उपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही सिते गररनेछ । 

 

८. कार्य ितय, पाररश्रलमक र अवलध :  

)१ (  यस कायषलवलध बिोलजि सेवा करार सम्झौता गररएका प्रालवलधक किषचारीको िालसक 

पाररश्रलिक सम्बलन्धत तह वा पदको िरुु तिब स्केििा नबढ्ने गरी करार सम्झौतािा 

उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोलजि 
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करारिा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२)  कायाषियिे कायष-लववरणिा उल्िेख भए बिोलजि प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवदेनका 

आधारिा कायष सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा लफल्ड भत्ता 

 उपिब्ध गराउन सक्नेछ । तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, लफल्ड भत्ता 

वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सलकने छैन ्। 

(३)  कायाषियि े करारका प्रालवलधक किषचारीको पाररश्रलिक भिुानी गदाष लनजिे िलहनाभरी 

गरेको कािको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तयार गनष िगाई सम्बलन्धत 

लवर्यगत िाखाको लसफाररिको आधारिा िात्र भिुानी गनुष पनेछ । 

(४)  यस कायषलवलध बिोलजि प्रालवलधक किषचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै 

 पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयिुी हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनष पाउँने छैन । 

(५)  उपदफा (१) बिोलजि करार गदाष काि िरुु गने लिलत र अन्त्य गन ेलिलत सिेत उल्िेख 

 गनुषपनेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वर्ष भन्दा बढी हुने छैन । 

 

९. करार समाप्तीः  

(१)  यस कायषलवलध बिोलजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको संलवधान बिोलजि 

किषचारी सिायोजन भई खलटई आएिा त्यस्तो व्यलिको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ । 

(२)  करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक किषचारीको कायष सन्तोर्जनक नभएको भलन कायषरत 

लवर्यगत िाखा वा कायाषियिे लसफाररि गरेिा अध्यक्ष वा प्रिखुिे आवश्यक छानलवन गनष 

िगाई सफाइको िौका लदई कायाषियि ेजनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन सलकनेछ । 
 

१०. लवलवधः 

यस कायषलवलध कायाषन्वयन िििा थप व्यवस्था गनुष परेिा यस कायषलवलध तथा प्रचलित 

काननूसँग नबालझने गरी गाउँपालिकािे आवश्यक लनणषय गनष सक्नेछ 

 

अनुसूिी - १  

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धत कार्य लववरणको ढाँिा) 

कमल गाउँ कार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं  .नेपाल १  
 

कार्य लववरणको नमुनाः 

प्रालवलधक किषचारीको पद नािः    काि गनुषपने स्थानः 
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प्रालवलधक किषचारीको नािः      

सपुररवके्षकः        प्रलतवदेन पेि गनुषपने अलधकारीः  

कार्य लववरणः 

१ . 

२ . 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

अनुसूिी - २  

(बँुदा ४.१ सगँ सम्बलन्धत आवेदनको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .नेपाल १  

 

करारमा सेवा ललने सम्बन्धी सूिना 

)सचुना प्रकालित लिलत  :२०७  /        /  ) 

 

किि गाउँपालिकाको िागी ...........................(लवर्यगत िाखा) िा रहन े गरी 

..................................(पद) को रुपिा दहेायको संख्या र योग्यता भएको प्रालवलधक किषचारी 

करारिा राख्न ुपने भएकािे योग्यता पगुकेा नेपािी नागररकहरुिे यो सचूना प्रकालित भएको लिलति े

१५ (पन्घ्र) लदन लभत्र लदनको २:०० बजसेम्ि राजस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन 

सम्वलन्धत सवकैो िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्त दस्तरु, कायष–
लववरण, पाररश्रलिक, सेवाका ितषहरु सलहतको लवस्ततृ लववरण कायाषियबाट वा ववेसाइट 

www.Kamalmun.gov.np  बाट उपिब्ध हुनेछ । 

पद नाि  संख्या 
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२. िैलक्षक र्ोग्र्ता र अनुिव )नमुना ( : 

१.  नेपािी नागररक । 

२. न्यनूति योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट िान्यता प्राि लवश्वलवद्याियवाट Civil 

Engineering िा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध लवर्यिा लवर्यिा स्नातकोत्तर गरेको । 

३.  अनभुवको हकिा B.E उतीणष गरी सम्बद्ध कायषिा कम्तीिा ...... वर्षको कायष अनभुव भएको । 

४.  .... वर्ष उिरे परुा भई .... वर्ष ननाघकेो हुनपुने । 

५.  नेपाि इलन्जलनयररङ्ग काउलन्सििा दताष भएको (प्रिाणपत्र) । 

६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

 

३  .दरखास्तमा संलग्न गनुयपननः  

उम्िदेवारको व्यलिगत लववरण, िलैक्षक योग्यताको प्रिालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको 

प्रिाणपत्रको प्रिालणत प्रलतलिलप, अनभुवको प्रिालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि काननू 

बिोलजि लवलभन्न काउलन्सि वा पररर्द ् वा अन्यिा दताष भएको प्रिालणत प्रलतलिलप संिग्न 

हुनपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्िदेवार स्वयंिे हस्ताक्षर गरी प्रिालणत गने ।  

 

अनुसूिी - ३  

(बँुदा ४.२ सगँ सम्बलन्धत दरखास्त िारामको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .१  नेपाल 

 

करारको लागी दरखास्त िाराम 

(क) वैर्लक्तक लववरण 

 नाि थर

  

(देवनागरीिा)  

(अंग्रेजी ठूिो अक्षरिा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लिलत : 

स्थायी 

ठेगाना 

क) लजल्िा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागष/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईिेि 

बाबुको नाि, थर : जन्ि लिलत :             (लव.सं.िा)              (ईलस्व संवतिा) 

हालसालै 
खखचेको 
पासपोटट 

साईजको परैु 
मुखाकृयि 

देखखिे फोटो 
यहाँ टास्िे र 

फोटो र 
फाराममा पिे 

गरी 
उम्मेदवारले 
दस्िखि 
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बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वर्ष            िलहना 

(ख) िैलक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त िाराम िरेको पदको लालग िालहने आवश्र्क 

न्रू्नतम िैलक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गनन) 

आवश्र्क न्रू्नतम 

र्ोग्र्ता 

लवश्वलवद्यालर्/बोडय/ताललम 

लदने ससं्था 

िैलक्षक 

उपालध/ताललम  

सकंार् शे्रणी/प्रलतित मूल 

लवर्र् 

िैलक्षक योग्यता      

     

तालिि      

(ग) अनुिव सम्बन्धी लववरण  

कार्ायलर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देलख सम्म 

       

       

ििेै यस दरखास्तिा खिुाएका सम्पणूष लववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको 

िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ठहररएिा प्रचलित 

काननू बिोलजि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िदेवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस 

दरखास्त फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेलखत सबै ितष तथा लनयिहरु पािना गनष िन्जरु गदषछु । साथ ै

करारिा उल्िेलखत ितषहरु पूणष रुपिा पािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगाव ैकरारको अन्त्य 

गदाष कलम्तिा ३ िलहनाको पवूष सचूना लदई कायाषियिा लनवदेन लदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ा्िे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ाँ बार्ाँ 

 

 

 

लमलत: 

कायाषियिे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ु गनेको नाि र 

दस्तखतः 

लिलत : 

दरखास्त 

स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तखत 

लिलत : 

 

िष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनािा उल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवायष रुपिा 
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उम्िदेवार आफैिे प्रिालणत गरी पेि गनुष पनेछ । 

(१)  नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप,  (२) सिकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो 

 को प्रलतलिलप, (३) न्यनूति िैलक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप, 

 प्रालवलधक कायष (इलन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ु लचलकत्सा िगायतका अन्य के्षत्र) का 

 िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिि र अनुभव 

 आवश्यक पनेिा सो सिेतको प्रलतलिलप, आलद । 

 

अनुसूिी - ४  

(बँुदा ७.१ सगँ सम्बलन्धत करार सम्झौताको ढाँिा) 

करार सम्झौता 

किि गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्िा, 

................... नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ........................................... 

(यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच .....गाउँपालिका/नगरपालिकाको 

............................................(इलन्जलनयर) को कािकाज गनष गराउन लिलत २०७   /......./...... 

को लनणषय अनसुार दहेायका कायष/ितषको अलधनिा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध 

गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसिा बलुझ लियौं लदयौं : 

 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कायष लववरण अनुसारको 

कायष पलहिो पक्षिे तोकेको सिय र स्थानिा उपलस्थत भई गनुष पनेछ र आवश्यकता अनसुार 

थप काि गनुष पनेछ । 

२. काम गनुय पनन स्थान  : .......................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक िलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो 

पक्षिे दोश्रो पक्षिाई िालसक रुपिा रु )..........अक्षरेपी रु.........................पाररश्रलिक 

उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आिरणको पालनाः दोश्रो पक्षिे किि गाउँपालिकाको प्रचलित काननूिा ब्यवस्था 

भएका आचरण तथा अनुिासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुष पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पक्षिाई साबषजलनक लबदा बाहके अन्य कुन ैपलन लकलसिको लबदा उपिब्ध हनुे 

छैन । साथै कायाषियको िागी आवश्यक परेको खण्डिा लबदाको लदनिा पलन सेवा उपिब्ध 

गराउन ु पनेछ । यसरी सावषजलनक लबदाको लदनिा कायाषियिा काि िगाए बापत िालसक 

करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।  

६. कार्ायलर् सम्पलिको सुरक्षाः दोस्रो पक्षिे कायाषियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी 
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वा लहनालिना गरेिा सो को क्षलतपलूतष वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई 

लदन ुपनेछ । 

७. गो्र्ताः दोस्रो पक्षिे कायाषियको कागजपत्र, लजन्सी सािान एव ंगोप्य कुरा वा कागजात 

कुनै अनलधकृत व्यलि वा देििाई उपिब्ध गराएको प्रिालणत भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट 

हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपलूतष दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचूीिा 

सिते रालखनेछ ।   

८. करार अवलधः यो करार २०७.......। ........।..........  दलेख िाग ु भई २०७ .....१५ असार 

सम्िको िागी हुनेछ ।  

९. कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायष सम्पादन िलू्यांकन गने र सो 

िलू्यांकन गदाष सािवसािी लनरन्तरता लदन उपयिु दलेखएिा कायषलवलधको दफा ९ बिोलजि 

करार लनलित अवलधको िागी थप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितयको अन्त्र्ः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार 

७ (सात) लदन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्तोर्जनक सेवा लदन नसकेिा 

अनपुलस्थत रहकेो अवलधको पाररश्रलिक दािासालहिे किा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 

नगरेिा स्वतः यो संझौता पलहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवस्था गनष वाधा पने छैन । दोश्रो 

पक्षिे िारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा लदन असिथष भएिा वा काि 

सन्तोर्जनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघनं गरेिा दोश्रो पक्षसंगको 

संझौता रद्ध गनष सक्नेछ र लनजको सिा अको व्यलि करारिा रालख काि िगाउन बाधा पने 

छैन ।  

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोलजि काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन पदिा 

अस्थायी वा स्थायी लनयलुि हुनाका िागी दाबी गनष पाँउने छैन /गने छैन ।  

१२. प्रिललत कानून लागू हुनेः यस संझौतािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू 

बिोलजि हुनेछ ।  

 

गाउँपाललका: नगरपाललकाको तिय बाट/   दोस्रो पक्ष  :(करार गनन व्र्लक्त) 

हस्ताक्षर: हस्ताक्षर :  

नाि    : नाि : 

पद  :  ठेगाना  : 

कायाषियको छापः  
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अनुसूिी - ५  

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलन्धत करार सूिना पत्रको ढाँिा) 

कमल गाउँकार्यपाललकको कार्ायलर् 

तोपगाछी .झापा  

प्रदेि नं .१  नेपाल 

च .नं.            लिलतः    

प .सं.   

 

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

ठेगाना ............................ 

लवर्र्ः करार सम्बन्धमा । 

 तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणषयानसुार सलूचकरण गररए बिोलजि ............................ 

(पदको नाि वा काि) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बिोलजि लिलत २०७....।....।...  

दलेख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रालखएको हुदँा संिग्न कायषितष अनरुुप आफनो काि 

इिान्दारीपवूषक र व्यवसालयक िलू्य िान्यता अनरुुप गनुषहुन जानकारी गराइन्छ ।  

 साथै आफ्नो काि कतषव्य पािना गदाष यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको किषचारीिे पािना 

गनुषपने आचार संलहता र आचरणको सिते पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

 

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

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

 

बोधाथयः 

श्री आलथषक प्रिासन िाखाः प्रिालणत हालजर /Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका आधारिा सम्झौता 

बिोलजिको रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रिासन िाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायाषिय, ....................................  

गाउँ कायषपालिकाको कायाषिय । 

 

 

 

 

 


