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केदारस्युँ गाउुँपालिकामा करारमा प्राविलिक कममचारी व््िसथापन गने सम्बन्िी  

का्मविलि, २०७५  
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केदारस्युँ गाउुँपालिकािे उपिब्ि गराउन ेसेिा प्रिाह र विकास लनमामणको का्मिाई व््िस्सथत र 
प्रभािकारी बनाउन ्स गाउुँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे सिीकृत गरेको कममचारी 
दरिस्न्दको अलिनमा रवह प्राविलिक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेिा 
करारमा लिन े का्मिाई व््िस्सथत गनमका िालग केदारस्युँ गाुँउ का्मपालिकािे लमलत 
२०७५/०८/०३ मा ्ो का्मविलि सिीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भः 

क. ्स का्मविलिको नाम "केदारस्युँ गाउुँपालिका करारमा प्राविलिक कममचारी व््िसथापन 
सम्बन्िी का्मविलि, २०७५" रहेको छ ।  

ख. ्ो का्मविलि का्मपालिकािे लनणम्  गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हयनेछ ।  

 
२. पररभाषाः  विष् िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा ्स का्मविलिमा- 

क.  "अध््ि िा प्रमयख" भन्नािे क्रमशः गाउुँपालिकाको अध््ि िा नगरपालिकाको प्रमयख 
सम्झनय पदमछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “सथानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनय पदमछ ।  
ग.  "का्मविलि" भन्नािे “केदारस्युँ गाउुँपालिकामा करारमा प्राविलिक कममचारी 

व््िसथापन सम्बन्िी का्मविलि, २०७५” सम्झनय पदमछ ।  
घ.  "का्ामि्" भन्नािे गाउुँ का्मपालिकाको का्ामि् सम्झनय पदमछ । 
ङ. "प्राविलिक कममचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोस्जम प्राविलिक सेिा उपिब्ि गराउने 

गरी व््िसथा भएका कममचारी सम्झनय पदमछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोस्जम गठित अन्तिाताम तथा सूस्चकरण सलमलत सम्झनय 

पदमछ । 

 
३. का्मविलि िागू हयन े िेत्र र सेिाः (१) सथानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ को उपदफा (७) तथा सथानी् तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व््िसथाको दफा १५(४) 
बमोस्जम प्राविलिक कममचारी करारमा राख्न े प्र्ोजनको िालग ्ो का्मविलि सिीकृत गरी 
िागू गररएको छ ।  
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(२) का्ामि्िे देहा्को सेिासुँग सम्बस्न्ित प्राविलिक कममचारी ्स का्मविलि 
बमोस्जम अिलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्जलन्ररङ्ग सेिासुँग सम्बस्न्ित 
(ख) कृवष सेिासुँग सम्बस्न्ित 
(ग) पशय सेिासुँग सम्बस्न्ित 
(घ) िन सेिासुँग सम्बस्न्ित 
(ङ) सिास्् सेिासुँग सम्बस्न्ित 
(छ) अन्् कय नै प्राविलिक सेिासुँग सम्बस्न्ित । 

 
४. छनौट सम्बन्िी व््िसथाः दफा ३ बमोस्जमका प्राविलिक कममचारी का्ामि्िे करारमा 

राख्न ेप्र्ोजनको िालग सूस्चकरण तथा छनौट सम्बन्िी व््िसथा देहा् बमोस्जम हयनछेः  
(१) प्राविलिक कममचारीको अनयसूस्च - १ बमोस्जम सिीकृत का्म वििरण बमोस्जम 

पद िा सेिा िेत्र तथा सम्बस्न्ित सेिा समूहको ्ोग््ता, पाररश्रलमक, सेिा शतम समेत 
तोकी सम्बस्न्ित का्ामि्को सूचनापाटी, िेभसाईट तथा अन्् कय नै सािमजलनक सथिमा 
अनयसूची - २ बमोस्जमको ढाुँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनयमपनेछ 
। 

(२) आिेदन फारामको नमूना अनयसूची - ३ बमोस्जम हयनेछ । आिेदन दसतयर 
गाउुँपालिकाबाट लनिामरण भए बमोस्जम हयनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम पनम आएका आिेदनहरु देहा्को आिारमा दफा ५ को 
सलमलतिे मूल््ाङ्कन गरी सयस्चकृत गनयमपनेछ :  

क. शैस्िक ्ोग््ता िापत - ६० (सािी) अंक, (विस्शष्ट शे्रणी िापत ६०, प्रथम 
शे्रणी िापत ५५, विती् शे्रणी िापत ५०, ततृी् शे्रणी िापत ४५, 
(लत्रभ यिन विश्वविद्याि्को अंक गणनाका आिारमा) । 

ख. का्म अनयभि िापत - १० (दश) अंक (प्रलत िषम २ अंकको दरिे, प्रमास्णत 
वििरण संिग्न भएको हयन यपने) । 

ग. सथानी् बालसन्दािाई देहा् बमोस्जम - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्ित गाउुँपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक 
२. सम्बस्न्ित स्जल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक  

घ. अन्तिाताममा अलिकतम २० अंक । ्स अनयसार अकं प्रदान गदाम न््यनतम 
८ (आि) र अलिकतम १४ (चौि) को सीमालभत्र रही प्रदान गनयमपनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) बमोस्जम आिेदन माग गदाम प्राविलिक का्म (इस्न्जलन्ररंग, 
सिास्् तथा पशय स्चवकत्सा िगा्तका अन्् िेत्र) का िालग आिश््क पने व््िसाव्क 
प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व््स्क्तिे मात्र आिेदन ठदन सक्नछेन ्। 

 
५. अन्तिामताम र सूस्चकरण सलमलतः माग पद संख््ाका आिारमा का्मविलिको दफा (४) को 

उपदफा (३) बमोस्जम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदिारिाई प्रारस्म्भक छनौट गनम र 
अन्तिामताम समेत लिई सूस्चकरणको लसफाररस गनम देहा्को अन्तरिाताम तथा सूस्चकरण 
सलमलत रहनेछः 
(क) प्रमयख प्रशासकी् अलिकृत     -  सं्ोजक 
(ख) अध््ि िा प्रमयखिे तोकेको विष् विज्ञको रुपमा  

सरकारी सेिाको अलिकृत सतरको कममचारी   -  सदस् 
(ग) गाउुँपालिकाको विष्गत शाखा प्रमयख - सदस् 

६. सूस्चकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोस्जम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्मेदिारहरु दफा ५ बमोस्जमको सलमलतको लसफाररसको आिारमा का्ामि्िे 
उम्मेदिारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गनम तोवकएको शाखा आठद समेत 
उल्िेख गरी ्ोग््ताक्रम अनयसार सूस्चकरणको वििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सूस्चकरण प्रकाशन गदाम पद संख््ा भन्दा दोव्बर 
संख््ामा िैकस्ल्पक उम्मेदिारको सूची समेत प्रकाशन गनयमपनेछ र लसफाररश भएका 
उम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाुँस गनयमपनेछ ।  

तर आिेदन नै कम परेको अिसथामा कम उम्मेदिार सयस्चकरण गनम सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोस्जमका ्ोग््ताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार 

माध््मबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नयपनेछ ।  
७. करार गनेः (१) का्ामि्िे सूस्चकृत गरेका मयख्् उम्मेदिारिाई ७ (सात) ठदनको म््ाद 

ठदई करार गनम सूचना ठदनयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अििी लभत्र करार सम्झौता गनम आउन े सूस्चकृत 

उम्मेदिारसुँग का्ामि्िे अनयसूची - १ बमोस्जमको का्म-वििरण सवहत अनयसूची - 4 
बमोस्जमको ढाुँचामा करार गनयमपनेछ । उक्त अिलि लभत्र सम्पकम  राख्न नआएमा क्रमशः 
िैकस्ल्पक उम्मेदिारिाई सूचना ठदई करार गनम सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पश्चात अनयसूची - ५ बमोस्जको पत्र 
का्ामि्िे प्राविलिक कममचारीिाई ठदनयपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्जम का्ामि्िे का्मवििरण ठदुँदा विष्गत शाखा समेत 
तोकी काममा िगाउनय पनेछ ।  
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(५) ्स का्मविलि बमोस्जम करार गदाम सामान््त आलथमक िषमको श्रािण १ (एक) 
देस्ख अको िषमको असारसम्मका िालग मात्र करार गनयम पनेछ । तर उक्त पदिे गनयमपने 
काम समाप्त भएमा िा प्ामप्त नभएमा िा का्मप्रारम्भ नै नभएको अिसथामा सथानी् तहिे 
कामको बोझ र अििी हेरी करारको अििी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम एक आलथमक िषमको लनस्म्त सेिा करारमा लिएको 
व््स्क्तिाई पयनः अको िषमको िालग सेिा करारमा लिनय परेमा पयनः पररिण, छनौट र शयरू 
करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राविलिक कममचारीिे सिेच्छािे करार लनरन्तरता गनम नचाहेमा कम्तीमा १ 
(एक) मवहना अगाडी का्ामि्मा लिस्खत रुपमा जानकारी गराउनय पनेछ । ्सरी 
जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त््सतो व््स्क्तिाई पयनः करारमा काम गने 
अिसर ठदईन ेछैन । 

(८) ्स दफा विपररतको अिलि उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी 
रकम भ यक्तानी ठदएमा त््सरी अिलि उल्िेख गने िा रकम भ यक्तानी गने कममचारीको तिि 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र विभागी् कारिाही समेत गररनेछ ।  

८. का्म शतम, पाररश्रलमक र अिलि :  (१) ्स का्मविलि बमोस्जम सेिा करार सम्झौता 
गररएका प्राविलिक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बस्न्ित तह िा पदको शयरु तिब 
सकेिमा नबढ्न ेगरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोस्जम हयनेछ । सथानी् भत्ता पाउन े
सथानमा नेपाि सरकारको दररेट बमोस्जम करारमा उल्िेख भए अनयसार सथानी् भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकनछे ।  

(२)  का्ामि्िे का्म-वििरणमा उल्िेख भए बमोस्जम प्रगलतको सथिगत िा 
िसतयगत प्रलतिेदनका आिारमा का्म सम्पादन अनयसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा 
वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अन्् भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकने छैन ्। 

(३) का्ामि्िे करारका प्राविलिक कममचारीको पाररश्रलमक भ यक्तानी गदाम लनजिे 
मवहनाभरी गरेको कामको वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतिेदन त्ार गनम िगाई 
सम्बस्न्ित विष्गत शाखाको लसफाररशको आिारमा मात्र भ यक्तानी गनयम पनेछ । 

(४) ्स का्मविलि बमोस्जम प्राविलिक कममचारीिे करारमा काम गरेकै आिारमा 
पलछ कय नै पलन पदमा असथा्ी िा सथा्ी लन्यक्ती हयनाका िालग कय नै पलन दाबी गनम पाउुँन े
छैन । 
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(५) उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाम काम शयरु गने लमलत र अन्त्् गने लमलत 
समेत उल्िेख गनयमपनेछ। तर त््सतो करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा 
बढी हयने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) ्स का्मविलि बमोस्जम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नपेािको 
संवििान बमोस्जम कममचारी समा्ोजन भई खवटई आएमा त््सतो व््स्क्तको करार सितः 
अन्त्् हयनेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविलिक कममचारीको का्म सन्तोषजनक नभएको भलन 
का्मरत विष्गत शाखा िा का्ामि्िे लसफाररश गरेमा अध््ि िा प्रमयखिे आिश््क 
छानविन गनम िगाई सफाइको मौका ठदई का्ामि्िे जयनसयकै अिसथामा करारबाट हटाउन 
सवकनछे ।  

१०. विवििः ्स का्मविलि का्ामन्ि्न क्रममा थप व््िसथा गनयम परेमा ्स का्मविलि तथा 
प्रचलित कानूनसुँग नबास्झने गरी गाउुँपालिकािे आिश््क लनणम्  गनम सक्नछे ।  
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अनयसूची - १ 
(बयुँदा ४.१सुँग सम्बस्न्ित का्मवििरणको ढाुँचा) 

केदारस्युँ गाउुँ का्मपालिकको का्ामि् 
देउरा, बझाङ्ग 

प्रदेश नं. ७ नेपाि 
 
का्म वििरणको नमयनाः 
प्राविलिक कममचारीको पद नामः  काम गनयमपने सथानः 
प्राविलिक कममचारीको नामः       
सयपररिेिकः  प्रलतिेदन पेश गनयमपने अलिकारीः  
का्म वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनयसूची - २ 
(बयुँदा ४.१सुँग सम्बस्न्ित आिेदनको ढाुँचा) 
केदारस्युँ गाउुँ का्मपालिकको का्ामि् 

देउरा, बझाङ्ग 
प्रदेश नं. ७ नेपाि 

 
करारमा सेिा लिन ेसम्बन्िी सूचना 

(सयचना प्रकास्शत लमलत : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउुँपालिकाको िागी ..............................(विष्गत शाखा) मा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहा्को संख््ा र ्ोग््ता 
भएको प्राविलिक कममचारी करारमा राख्नय पने भएकािे ्ोग््ता पयगेका नेपािी नागररकहरुिे ्ो 
सूचना प्रकास्शत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजसि लतरेको 
रलसद सवहत दरखासत ठदन हयन सम्िस्न्ित सिैको िालग ्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । ्सको 
फाराम, दरखासत दसतयर, का्म–वििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतमहरु सवहतको विसततृ वििरण 
का्ामि्बाट िा िेिसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ि हयनेछ ।  

पद नाम  संख््ा 
  
  

२. शैस्िक ्ोग््ता र अनयभि (नमयना) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न््ूनतम ्ोग््ता (जसतैः नेपाि सरकारिाट मान््ता प्राप्त विश्वविद्याि्िाट Ci vi l  Engi neeri ng 

मा सनातक (B.E) र कय नै सम्बि विष्मा विष्मा सनातकोत्तर गरेको । 
३. अनयभिको हकमा B.E उतीणम गरी सम्बि का्ममा कम्तीमा ...... िषमको का्म अनयभि भएको  ।  
४. .... िषम उमेर पयरा भई .... िषम ननाघेको हयनयपने । 
५. नेपाि इस्न्जलन्ररङ्ग काउस्न्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्् प्रचलित कानयनद्वारा अ्ोग्् नभएको । 
३. दरखासतमा संिग्न गनयमपनेः उम्मेदिारको व््स्क्तगत वििरण, शैस्िक ्ोग््ताको प्रमास्णत 

प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रलतलिवप, अनयभिको प्रमास्णत प्रलतलिवप 
तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोस्जम विलभन्न काउस्न्सि िा पररषद् िा अन््मा दताम भएको 
प्रमास्णत प्रलतलिवप संिग्न हयन यपनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदिार सि्ंिे 
हसतािर गरी प्रमास्णत गने ।  
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अनयसूची - ३ 
(बयुँदा ४.२ सुँग सम्बस्न्ित दरखासत फारामको ढाुँचा) 

केदारस्युँ गाउुँ का्मपालिकको का्ामि् 
देउरा, बझाङ्ग 

प्रदेश नं. ७ नेपाि 
करारको िालग दरखासत फाराम 

(क) िै्स्क्तक वििरण 

 नाम थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने स्जल्िा : लमलत : 
सथा्ी िेगाना क) स्जल्िा ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबयको नाम, थर : जन्म लमलत :             (वि.सं.मा)              (ईस्सि संितमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             िषम            मवहना 

(ख) शैस्िक ्ोग््ता/तालिम (दरखासत फाराम भरेको पदको िालग चावहने आिश््क न््ूनतम शैस्िक ्ोग््ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आिश््क न््ूनतम ्ोग््ता विश्वविद्याि्/बोडम/तालिम ठदन ेसंसथा शैस्िक उपालि/तालिम  संका् शे्रणी/प्रलतशत मूि विष् 
शैस्िक ्ोग््ता      

     
तालिम      

(ग) अनयभि सम्बन्िी वििरण  

का्ामि् पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह सथा्ी/असथा्ी/करार 
अिलि 

देस्ख सम्म 
       
       

मैिे ्स दरखासतमा खयिाएका सम्पूणम वििरणहरु सत्् छन ्। दरखासत बयझाएको पदको सूचनाको िालग अ्ोग्् िहररने गरी कय नै सजा् पाएको छैन । 
कय नै कय रा ढाुँटे िा ियकाएको िहररएमा प्रचलित कानून बमोस्जम सहनेछय/बयझाउनेछय  । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा ्स दरखासत 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेस्खत सबै शतम तथा लन्महरु पािना गनम मन्जयर गदमछय  । साथै करारमा उल्िेस्खत शतमहरु पूणम रुपमा पािना गनेछय र करारको 
सम्भन्दा अगािै करारको अन्त्् गदाम कस्म्तमा ३ मवहनाको पूिम सूचना ठदई का्ामि्मा लनिदेन ठदनेछय । 

उम्मेदिारको ल््ाप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दसतखत 
दा्ाुँ बा्ाुँ 
 
 

 

लमलत: 

का्ामि्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखासत असिीकृत भए सो को कारण : 
दरखासत रुजय गनेको नाम र दसतखतः 
लमलत : 

दरखासत सिीकृत/असिीकृत गनेको 
दसतखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्् : दरखासत साथ सूचनामा उल्िेस्खत िगा्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनिा्म रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमास्णत गरी पेश गनयम पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बि आिश््क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न््ूनतम शैस्िक 

्ोग््ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलिक का्म (इस्न्जलन्ररङ्ग, सिास्् तथा पशय स्चवकत्सा िगा्तका अन्् िेत्र) का िालग 
आिश््क पने व््िसाव्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनयभि आिश््क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आठद । 

हािसािै स्खचेको 
पासपोटम साईजको पयरै 
मयखाकृलत देस्खन े
फोटो ्हाुँ टासन ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 
दसतखत 
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अनयसूची - ४ 

(बयुँदा ७.१ सुँग सम्बस्न्ित करार सम्झौताको ढाुँचा) 
करार सम्झौता 

 

.........गाउुँ का्मपालिकाको का्ामि्, (्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ....................स्जल्िा, 

................... गाउुँपालिका, िडा नं. ..... बसने श्री 

............................................................ (्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 

.....गाउुँपालिकाको .................................................(इस्न्जलन्र) को कामकाज गनम 
गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणम्  अनयसार देहा्का का्म/शतमको अलिनमा रवह 
दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा उपिब्ि गराउन मन्जयर भएकािे ्ो करारको संझौता गरी 
एक/एक प्रलत आपसमा बयस्झ लि्ौं ठद्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफय िाई तोवकएको संिग्न का्म वििरण अनयसारको 

का्म पवहिो पििे तोकेको सम् र सथानमा उपस्सथत भई गनयम पनेछ र आिश््कतानयसार 
थप काम गनयम पनेछ । 

२. काम गनयम पने सथान :.................................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाुँउन ेपाररश्रलमक : प्रत््ेक मवहना व््लतत भएपलछ, पवहिो पििे 

दोश्रो पििाई मालसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ि गराउनछे ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउुँपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब््िसथा भएका 
आचरण तथा अनयशासन सम्बन्िी व््िसथाहरु पािना गनयम पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पििाई साबमजलनक लबदा बाहेक अन्् कय नै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ि हयन े
छैन । साथै का्ामि्को िालग आिश््क परेको खण्डमा लबदाको ठदनमा पलन सेिा 
उपिब्ि गराउनय पनेछ । ्सरी सािमजलनक लबदाको ठदनमा का्ामि्मा काम िगाए बापत 
मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ठदईनछे ।  

६. का्ामि् सम्पस्त्तको सयरिाः दोस्रो पििे का्ामि्को चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सानी िा 
वहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतम िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
ठदनय पनेछ । 

७. गोप््ताः दोस्रो पििे का्ामि्को कागजपत्र, स्जन्सी सामान एिं गोप्् कय रा िा कागजात 
कय नै अनलिकृत व््स्क्त िा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रमास्णत भएमा दोस्रो पििाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूलतम दोश्रो पिबाट भराईनछे र कािो 
सूचीमा समेत रास्खनेछ ।   

८. करार अिलिः ्ो करार २०७...  ।........।..........देस्ख िागय भई २०७.....असार १५ 
सम्मको िालग हयनेछ ।  

९. का्मसम्पादन मूल््ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको का्म सम्पादन मूल््ांकन गने र सो 
मूल््ांकन गदाम साििसािी लनरन्तरता ठदन उप्यक्त देस्खएमा का्मविलिको दफा ९ बमोस्जम 
करार लनस्श्चत अिलिको िालग थप हयन सक्नेछ । 
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१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन्त््ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ 
(सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेमा 
अनयपस्सथत रहेको अिलिको पाररश्रलमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा 
नगरेमा सितः ्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब््िसथा गनम िािा पने छैन । 
दोश्रो पििे शारररीक रुपमा असिसथ भई िा अन्् कय नै कारणिे सेिा ठदन असमथम भएमा 
िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा आचरण सम्बन्िी कय राहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रि गनम सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व््स्क्त करारमा रास्ख काम 
िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दािी नपयग्नःे दोश्रो पििे ्स करार बमोस्जम काम गरेकै आिारमा पलछ कय नै पलन पदमा 
असथा्ी िा सथा्ी लन्यस्क्त हयनाका िालग दाबी गनम पाुँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हयनःे ्स संझौतामा उल्िेख नभएको कय रा प्रचलित नेपाि कानून 
बमोस्जम हयनेछ ।  

 

गाउुँपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व््स्क्त):  
हसतािर : हसतािर :  
नाम :    नाम : 
पद :  िेगाना :  
का्ामि्को छापः  
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अनयसूची - ५ 
(बयुँदा ७.२ सुँग सम्बस्न्ित करार सूचना पत्रको ढाुँचा) 

केदारस्युँ गाउुँ का्मपालिकको का्ामि् 
देउरा, बझाङ्ग 

प्रदेश नं. ७ नेपाि 
 

च.नं.         लमलतः    
प.सं.  
 

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

विष्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणम् ान यसार सूस्चकरण गररए बमोस्जम ............................ 
(पदको नाम िा काम) का िालग ्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोस्जम लमलत 
२०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रास्खएको हयुँदा संिग्न का्मशतम 
अनयरुप आफनो काम इमान्दारीपूिमक र व््िसाव्क मूल्् मान््ता अनयरुप गनयमहयन जानकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतमव्् पािना गदाम ्स गाउुँपालिकाको कममचारीिे पािना गनयमपने 
आचार संवहता र आचरणको समेत पररपािना हयन जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमयख प्रशासकी् अलिकृत 

बोिाथमः 
श्री आलथमक प्रशासन शाखाः प्रमास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतिेदनका आिारमा सम्झौता 

बमोस्जमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनयहयन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व््िसथा हयन ।  
श्री िडा का्ामि्, ....................................  

गाउुँ का्मपालिकाको का्ामि् । 


