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भाग २ 

पपपरा गाउँपालिकाको  

करारिा किमचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी  कायमपवलध, २०७९ 
 

 

 

 

 

िूल्य रु ४०  
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प्रस्तावनााः  

पपपरा गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र पवकास लनिामणको कायमिाई 
व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकािे करार सम्झौताका आधारिा 
सेवा करारिा लिन ेकायमिाई व्यवशस्थत गनमका िालग स्थानीय सरकार संचानन ऐन 
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करारिा किमचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी  कायमपवलध, २०७९ 
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२०७४ पररछेद ११ बिोशजिको अलधकार प्रयोग गरी पपपरा गाँउ कायमपालिकािे 
लिलत २०७९/०४/१८  िा यो कायमपवलध स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ । 
१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः 

क. यस कायमपवलधको नाि "पपपरा गाउँपालिकािा करारिा किमचारी 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमपवलध, २०७९" रहेको छ ।  

ख. यो कायमपवलध गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकाशित भएको लिलतबाट प्रारम्भ 
हनुेछ ।  

 
२. पररभाषााः  पवषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेिा यस कायमपवलधिा- 

क.  "अध्यि " भन्नािे क्रििाः गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदमछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे“स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४” सम्झन ुपदमछ ।  
ग.  "कायमपवलध" भन्नािे “पपपरा गाउँपालिकािा करारिा किमचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमपवलध, २०७९” सम्झन ुपदमछ ।  
घ.  "कायामिय" भन्नािे गाउँकायमपालिकाको कायामिय सम्झन ुपदमछ । 
ङ. "किमचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोशजि सेवा उपिब्ध गराउने गरी 

व्यवस्था भएका किमचारी सम्झन ुपदमछ । 
च. "सलिलत" भन्नािे दफा ५ बिोशजि गठित अन्तवाताम तथा सूशचकरण 

सलिलत सम्झन ुपदमछ । 

 
३. कायमपवलध िागू हनु ेिेत्र र सेवााः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

को दफा ८३ को उपदफा (७) िा व्यवस्था भए अनसुार किमचारी करारिा 
राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायमपवलध स्वीकृत गरी िागू गररएको छ । 



 

खण्ड : ५           संख्या : २          लिलत : २०७९ /०४/२० 

     (२)  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (८) िा नगर प्रहरी िगायतको लबलभन्न पदिा शे्रणी लबपहन बाहेक 
अन्य पदिा करारिा पदपूलतम गनम पाइने छैन भलन ब्यबस्था भएकोिा स्थानीय 
स्तरिा पवकास लनिामण एबि ििमत सधुार िगायत लबलभन्न पकलसिको कायम 
सम्बशन्ध सेवा प्रबाह गनुमपने भएकोिे सो कायम संग सरोकार राख्न े लबलभन्न 
िेत्र संग सम्बशन्धत लबलभन्न तहको प्रालबलधक किमचारीहरु करारिा राखी 
कायम संचािन तथा व्यवस्था गनुमपने अवस्था भएकोिे देहायको सेवासगँ 
सम्बशन्धत किमचारी यस कायमपवलध बिोशजि अवलध तोकी करारिा राख्न 
सक्नेछाः  

(क) इशन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बशन्धत 
(ख) कृपष सेवासँग सम्बशन्धत 
(ग) पि ुसेवासँग सम्बशन्धत 
(घ) वन सेवासँग सम्बशन्धत 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बशन्धत 
(च) अन्य कुनै प्रापवलधक सेवासँग सम्बशन्धत । 
(छ ) शे्रणी लबपहन (का.स., चािक, कुशचकार, पािे, आदी) 

 
४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ३ बिोशजिका किमचारी कायामियिे करारिा 

राख्न े प्रयोजनको िालग सूशचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय 
बिोशजि हनुेछाः  

(१) किमचारीको अनसूुशच - १ बिोशजि स्वीकृत कायम पववरण बिोशजि 
पद वा सेवा िेत्र तथा सम्बशन्धत सेवा सिूहको योग्यता, पाररश्रलिक, सेवा 
ितम सिेत तोकी सम्बशन्धत कायामियको सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य 
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कुनै सावमजलनक स्थििा अनसूुची - २ बिोशजिको ढाँचािा कम्तीिा १५ 
(पन्र) ठदनको सूचना प्रकािन गनुमपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोशजि हनुछे । लबलभन्न 
तह/पदको िाग्ने आवेदन दस्तरु तथा उपिब्ध गराउने पाररश्रलिक एबि 
सलुबधा गाउँपालिकाबाट लनधामरण भए बिोशजि हनुछे ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पनम आएका आवेदनहरु देहायको आधारिा 
दफा ५ को सलिलतिे िूल्याङ्कन गरी सशुचकृत गनुमपनेछ :  

क. िैशिक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (पवशिष्ट शे्रणी 
वापत ६०, प्रथि शे्रणी वापत ५५, पितीय शे्रणी वापत ५०, 
ततृीय शे्रणी वापत ४५, (लत्रभवुन पवश्वपवद्याियको अंक 
गणनाका आधारिा) । 

ख. कायम अनभुव वापत - १० (दि) अंक (प्रलत वषम २ अंकको 
दरिे, प्रिाशणत पववरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीय बालसन्दािाई देहाय बिोशजि - १० (दि) अंक  
१. सम्बशन्धत गाउँपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सम्बशन्धत शजल्िाको बालसन्दा भएिा – ७ अंक  
३. सम्बशन्धत प्रदेिको बालसन्दा भएिा – ५ अंक 

घ. अन्तवातामिा अलधकति २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान 
गदाम न्यनुति ८ (आि) र अलधकति १४ (चौध) को 
सीिालभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोशजि आवेदन िाग गदाम प्रापवलधक कायम 
(इशन्जलनयररंग, स्वास््य तथा पि ुशचपकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग 
आवश्यक पने व्यवसापयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यशििे िात्र 
आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 
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५. अन्तवामताम र सूशचकरण सलिलताः(१) सेवा करारिा किमचारी व्यस्थापन एबि 

पदपूलतम सम्बशन्ध सूचना प्रकािन गनम ,आबेदन लिन तथा लिशखत पररिा 
एबि नलतजा सिेत प्रकािन गनमको िालग प्र.प्र.अ.को संयोजकत्विा ३ सदस्य 
पदपूलतम सलिलत गिन गररने छ । 
(२) िाग पद संख्याका आधारिा कायमपवलधको दफा (४) को उपदफा (३) 
बिोशजि उच्चति अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई प्रारशम्भक छनौट गनम र 
अन्तवामताम सिेत लिई सूशचकरणको लसफाररस गनम देहायको अन्तरवाताम तथा 
सूशचकरण सलिलत रहनेछाः 
(क) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको  -    संयोजक 
(ख) अध्यि वा प्रिखुिे तोकेको पवषय पवज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको किमचारी /प्रलतलनलध     -सदस्य 
(ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पवषयगत िाखा प्रिखु -   सदस्य 
*अन्य सम्बशन्धत लनकायबाट आवश्यकता अनसुार किमचारी आिन्त्रण गनम 

सपकनेछ । 
६. सूशचकरणको पववरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोशजि सबैभन्दा बढी 

अंक प्राप्त गने उम्िेदवारहरु दफा ५(२) बिोशजिको सलिलतको लसफाररसको 
आधारिा कायामियिे उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि 
गनम तोपकएको िाखा आठद सिेत उल्िेख गरी योग्यताक्रि अनसुार 
सूशचकरणको पववरण प्रकािन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूशचकरण प्रकािन गदाम पद संख्या भन्दा 
दोव्बर संख्यािा वैकशल्पक उम्िेदवारको सूची सिेत प्रकािन गनुमपनेछ र 
लसफाररि भएका उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेत टाँस गनुमपनेछ 
।  
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तर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सशुचकरण गनम 
सपकनछे ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिका योग्यताक्रििा रहेका उम्िेदवारिाई 
लछटो सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सिेत राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेाः (१) कायामियिे सूशचकृत गरेका िखु्य उम्िेदवारिाई ७ (सात) 
ठदनको म्याद ठदई करार गनम सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनम आउन े
सूशचकृत उम्िेदवारसँग कायामियिे अनसूुची - १ बिोशजिको कायम-पववरण 
सपहत अनसूुची - 4 बिोशजिको ढाँचािा करार गनुमपनेछ । उि अवलध 
लभत्र सम्पकम  राख्न नआएिा क्रििाः वैकशल्पक उम्िेदवारिाई सूचना ठदई 
करार गनम सपकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि करार गरे पश्चात अनसूुची - ५ बिोशजको 
पत्र कायामियिे किमचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोशजि कायामियिे कायमपववरण ठदँदा पवषयगत 
िाखा सिेत तोकी काििा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस कायमपवलध बिोशजि करार गदाम सािान्यत आलथमक वषमको 
श्रावण १ (एक) देशख अको वषमको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुम 
पनेछ । तर उि पदिे गनुमपने काि सिाप्त भएिा वा पयामप्त नभएिा वा 
कायमप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय तहिे कािको बोझ र अवधी हेरी 
करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि एक आलथमक वषमको लनशम्त सेवा करारिा 
लिएको व्यशििाई पनुाः अको वषमको िालग सेवा करारिा लिन ुपरेिा पनुाः 
पररिण, छनौट र िरुू करार सरह िालन सम्झौता गररनछे ।  
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(७) किमचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनम नचाहेिा कम्तीिा १ 
(एक) िपहना अगाडी कायामियिा लिशखत रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । 
यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काि छोडेिा त्यस्तो व्यशििाई 
पनुाः करारिा काि गने अवसर ठदईने छैन । 

(८) यस दफा पवपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख 
भए भन्दा बढी रकि भिुानी ठदएिा त्यसरी अवलध उल्िेख गने वा रकि 
भिुानी गने किमचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनछे र 
पवभागीय कारवाही सिेत गररनेछ ।  

८. कायम ितम, पाररश्रलिक र अवलध :  (१) यस कायमपवलध बिोशजि सेवा करार 
सम्झौता गररएका किमचारीको िालसक पाररश्रलिक करार सम्झौतािा उल्िेख 
भए बिोशजि हनुछे  

(२)  कायामियिे कायम-पववरणिा उल्िेख भए बिोशजि प्रगलतको 
स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका आधारिा कायम सम्पादन अनसुार करारिा 
उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा पफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, पफल्ड भत्ता वा 
अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सपकने छैन ्। 

(३) कायामियिे करारका किमचारीको पाररश्रलिक भिुानी गदाम लनजिे 
िपहनाभरी गरेको कािको पववरण (Time Sheet) सपहतको प्रलतवेदन तयार 
गनम िगाई सम्बशन्धत पवषयगत िाखाको लसफाररिको आधारिा िात्र भिुानी 
गनुम पनेछ । 

(४) यस कायमपवलध बिोशजि किमचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा 
पलछ कुनै पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयिुी हनुाका िालग कुनै पलन 
दाबी गनम पाउँन ेछैन । 
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(५) उपदफा (१) बिोशजि करार गदाम काि िरुु गने लिलत र अन्त्य 
गने लिलत सिेत उल्िेख गनुमपनेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकिा 
१ (एक) वषम भन्दा बढी हनु ेछैन । 

९. करार सिाप्तीाः (१) यस कायमपवलध बिोशजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा 
नेपािको संपवधान बिोशजि किमचारी सिायोजन भई खपटई आएिा त्यस्तो 
व्यशिको करार स्वताः अन्त्य हनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको किमचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भलन 
कायमरत पवषयगत िाखा वा कायामियिे लसफाररि गरेिा अध्यि वा प्रिखुिे 
आवश्यक छानपवन गनम िगाई सफाइको िौका ठदई कायामियिे जनुसकैु 
अवस्थािा करारबाट हटाउन सपकनछे ।  

१०. पवपवधाः यस कायमपवलध कायामन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुम परेिा यस 
कायमपवलध तथा प्रचलित कानूनसँग बाशझने कुनै बदुा भएिा गरी गाउँपालिकािे 
आवश्यक लनणमय गरी संसोधन वा खारेज गनम सक्नछे । 

 ११. लबलभन्न तहको िालग करार सेवािा पदपूलतम कायमिा राशखने किमचारी आिशन्त्रत 
लबज्ञ  लबिेषज्ञ सिेत िाई उपिब्ध गराइने सेवा सलुबधा पदपूलतम सलिलतिे 
लनधामरण गरे बिोशजि हनुेछ वा िोकसेवा आयोगिे लनधामरण गरे बिोशजि 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गररनेछ । 
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अनसूुची - १ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बशन्धत कायमपववरणको ढाँचा) 

पपपरा गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
पपपरा ,िहोत्तरी . 
िधेि प्रदेि,नेपाि 

 
कायम पववरणको निनुााः 
प्रापवलधक किमचारीको पद नािाः  काि गनुमपने स्थानाः 
प्रापवलधक किमचारीको नािाः    
   
सपुररवेिकाः  प्रलतवेदन पेि गनुमपने 
अलधकारीाः  
कायम पववरणाः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बशन्धत आवेदनको ढाँचा) 

पपपरा गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
पपपरा ,िहोत्तरी . 
िधेि प्रदेि,नेपाि 

 
करारिा सेवा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाशित लिलत : २०७  /    /     ) 
 
पपपरा गाउँपालिकाको िागी ..............................(पद) को रुपिा देहायको 
संख्या र योग्यता भएको किमचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे योग्यता पगेुका नेपािी 
नागररकहरुिे यो सूचना प्रकाशित भएको लिलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको 
२:०० बजेसम्ि राजस्व लतरेको रलसद सपहत दरखास्त ठदन हनु सम्वशन्धत सवैको 
िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्त दस्तरु, कायम–
पववरण, पाररश्रलिक, सेवाका ितमहरु सपहतको पवस्ततृ पववरण कायामियबाट वा 
वेवसाइट www.pipramun.gov.np बाट उपिब्ध हनुछे ।  

पद नाि  संख्या 
  
  

२. िैशिक योग्यता र अनभुव (निनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्यूनति योग्यता (जस्तैाः नेपाि सरकारवाट िान्यता प्राप्त पवश्वपवद्याियवाट Civil 

Engineering िा स्नातक (B.E) गरेको । 
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३. अनभुवको हकिा B.E उतीणम गरी सम्बि कायमिा कम्तीिा ...... वषमको कायम 
अनभुव भएको  ।  

४. .... वषम उिेर परुा भई .... वषम ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि इशन्जलनयररङ्ग काउशन्सििा दताम भएको (प्रिाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तिा संिग्न गनुमपनेाः  

उम्िेदवारको व्यशिगत पववरण, िैशिक योग्यताको प्रिाशणत प्रलतलिपप, नेपािी 
नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाशणत प्रलतलिपप, अनभुवको प्रिाशणत प्रलतलिपप 
तथा प्रचलित नेपाि कानून बिोशजि पवलभन्न काउशन्सि वा पररषद् वा अन्यिा 
दताम भएको प्रिाशणत प्रलतलिपप संिग्न हनुपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिपपको 
पछाडी उम्िेदवार स्वयंिे हस्तािर गरी प्रिाशणत गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बशन्धत दरखास्त फारािको ढाँचा) 

पपपरा गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
पपपरा ,िहोत्तरी . 

 िधेि प्रदेि,नेपाि  
    करारको िालग दरखास्त फाराि 

 (क) वैयशिक पववरण          लबज्ञापन नं.                       पद  

(ख) िैशिक योग्यता/तालिि (दरखास्त फाराि भरेको पदको िालग चापहने आवश्यक 
न्यूनति िैशिक योग्यता/तालिि िात्र उल्िेख गने) 
आवश्यक न्यूनति 
योग्यता 

पवश्वपवद्यािय/बोडम/तालिि 
ठदन ेसंस्था 

िैशिक 
उपालध/तालिि  

संकाय शे्रणी/प्रलत
ित 

िूि पवषय 

िैशिक योग्यता      
     

तालिि      
       (ग) अनभुव सम्बन्धी पववरण  

कायामिय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देशख सम्ि 
       
       

 नाि थर  (देवनागरीिा)  

(अंग्रजेीिूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : लिलत : 

स्थायी 
िेगाना 

क) शजल्िा ख) न.पा./गा.पव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 

बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिलत :             (पव.सं.िा)              (ईशस्व संवतिा) 

बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषम            िपहना 

हािसािै शखचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
िखुाकृलत देशखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराििा पने गरी 
उम्िेदवारिे दस्तखत 
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िैिे यस दरखास्तिा खिुाएका सम्पूणम पववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको 
सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको 
िहररएिा प्रचलित कानून बिोशजि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदवारिे पािना गने भनी 
प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेशखत सबै ितम तथा लनयिहरु 
पािना गनम िन्जरु गदमछु । साथै करारिा उल्िेशखत ितमहरु पूणम रुपिा पािना गनेछु र 
करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम कशम्तिा ३ िपहनाको पूवम सूचना ठदई 
कायामियिा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्िेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

लिलत: 
कायामियिे भनेाः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ु गनेको नाि र 
दस्तखताः 
लिलत : 

दरखास्त 
स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लिलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनािा उल्िेशखत िगायत लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनवायम 
रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाशणत गरी पेि गनुम पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपप,   (२) सिकिता र सम्बि 
आवश्यक पनेिा सो को प्रलतलिपप, (३) न्यूनति िैशिक योग्यताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक 
प्रिाणपत्रको प्रलतलिपप, प्रापवलधक कायम (इशन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ु शचपकत्सा 
िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसापयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को 
प्रलतलिपप, तालिि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिेतको प्रलतलिपप, आठद । 
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अनसूुची - ४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बशन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

पपपरा गाउँ कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पपहिो पि भलनएको) र 
....................शजल्िा, ...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... 
बस्ने श्री ............................................................ (यसपलछ दोश्रो पि 
भलनएको) का बीच पपपरा गाउँपालिकाको ................................................. 
को कािकाज गनम गराउन लिलत २०७   /......./...... को लनणमय अनसुार 
देहायका कायम/ितमको अलधनिा रपह दोश्रो पििे पपहिो पििाई सेवा उपिब्ध 
गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसिा बशुझ 
लियौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्धिा : दोस्रो पििे आफुिाई तोपकएको संिग्न कायम पववरण 

अनसुारको कायम पपहिो पििे तोकेको सिय र स्थानिा उपशस्थत भई गनुम 
पनेछ र आवश्यकतानसुार थप काि गनुम पनेछ । 

२. काि गनुमपने स्थान 
:............................................................................................
...।  

३. करारिा काि गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलिक : प्रत्येक िपहना व्यलतत भएपलछ, 
पपहिो पििे दोश्रो पििाई िालसक रुपिा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलिक उपिब्ध 
गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनााः दोश्रो पििे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित 
कानूनिा ब्यवस्था भएका आचरण तथा अनिुासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 
पािना गनुम पनेछ ।  
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५. पवदााः दोस्रो पििाई साबमजलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन पकलसिको लबदा 
उपिब्ध हनुे छैन । साथै कायामियको िालग आवश्यक परेको खण्डिा 
लबदाको ठदनिा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी सावमजलनक लबदाको 
ठदनिा कायामियिा काि िगाए बापत िालसक करार रकिको दािासाहीिे 
रकि दोश्रो पििाई ठदईनछे ।  

६. कायामिय सम्पशत्तको सरुिााः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि सम्पशत्तको 
नोक्सानी वा पहनालिना गरेिा सो को िलतपूलतम वा हानी नोक्सानीको लबगो 
दोश्रो पििे पपहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्यतााः दोस्रो पििे कायामियको कागजपत्र, शजन्सी सािान एवं गोप्य कुरा 
वा कागजात कुनै अनलधकृत व्यशि वा देििाई उपिब्ध गराएको प्रिाशणत 
भएिा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको 
शततपूलतम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीिा सिेत राशखनेछ ।   

८. करार अवलधाः यो करार २०७...  ।........।..........देशख िाग ु भई 
२०७.....असार िसान्त सम्िको िालग हनुछे ।  

९. कायमसम्पादन िूल्याकंनाः पपहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन िूल्यांकन 
गने र सो िूल्यांकन गदाम सािवसािी लनरन्तरता ठदन उपयिु देशखएिा 
कायमपवलधको दफा ९ बिोशजि करार लनशश्चत अवलधको िालग थप हनु सक्नछे 
। 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेवाको ितमको अन्त्याः दोश्रो पििे पपहिो पििाई 
िगातार ७ (सात) ठदन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ध नगराएिा, 
सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेिा अनपुशस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलिक 
दािासापहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेिा स्वताः यो संझौता 
पपहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा पने छैन । दोश्रो पििे 
िारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ठदन असिथम भएिा 
वा काि सन्तोषजनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन 
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गरेिा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गनम सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यशि 
करारिा राशख काि िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नाेः दोश्रो पििे यस करार बिोशजि काि गरेकै आधारिा पलछ 
कुनै पलन पदिा अस्थायी वा स्थायी लनयशुि हनुाका िालग दाबी गनम पाँउन े
छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुाेः यस संझौतािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि 
कानून बिोशजि हनुेछ ।  

 

गाउँपालिका/नगरपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि 
(करार गने व्यशि):  
हस्तािर : हस्तािर :
  
नाि :    नाि : 
पद :  िेगाना :  
कायामियको छापाः  
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अनसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँग सम्बशन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

                 पपपरा गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
पपपरा ,िहोत्तरी . 
िधेि प्रदेि,नेपाि 

च.नं.       लिलताः    
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

पवषयाः करार सम्बन्धिा । 

तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणमयानसुार सूशचकरण गररए बिोशजि 
............................ (पदको नाि वा काि) का िालग यसैसाथ संिग्न करार 
(सम्झौता) बिोशजि लिलत २०७....।....।...  देशख २०७....।.....।.... सम्ि 
करारिा राशखएको हुँदा संिग्न कायमितम अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवमक र 
व्यवसापयक िूल्य िान्यता अनरुुप गनुमहनु जानकारी गराइन्छ ।  
  साथै आफ्नो काि कतमव्य पािना गदाम यस गाउँपालिकाको किमचारीिे पािना 
गनुमपने आचार संपहता र आचरणको सिेत पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

................................... 
  प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

बोधाथमाः 
श्री आलथमक प्रिासन िाखााः प्रिाशणत हाशजर/Time Sheet सपहतको प्रलतवेदनका आधारिा 

सम्झौता बिोशजिको रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री प्रिासन िाखााः हाशजरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री वडा कायामिय, ................, गाउँ कायमपालिकाको कायामिय । 
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प्रिाणीकरण लिलत :२०७९/०४/१८  गते  

राजपत्रिा प्रकाशित लिलत :२०७९/०४/२० गते  

 

        आज्ञािे , 
       िम्भ ुिाकुर   

       प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  

 


