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xt'jfu9L ufpFkflnsf 

"xt'jfu9L ufpFkflnsfdf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%" 
xt'jfu9L गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनर्ााणको कार्ािाई व्र्वस्थित र 
प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िालग नपेाि सरकारिे थवीकृत गरेको कर्ाचारी दरवस्ददको 
अलधनर्ा रवह कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा करारर्ा लिने कार्ािाई 

व्र्वस्थित गनाका िालग xt'jfu9L गाँउ कार्ापालिकािे लर्लत २०७5/02/02 र्ा र्ो कार्ाववलध 

थवीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. संस्िप्त नार् र प्रारम्भः 
क. र्स कार्ाववलधको नार् "xt'jfu9L गाउँपालिकार्ा करारर्ा कर्ाचारी व्र्वथिापन 

सम्बदधी कार्ाववलध, २०७5" रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्ाववलध कार्ापालिकािे लनणार् गरेको लर्लतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२. पररभाषाः  ववषर् वा प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा र्स कार्ाववलधर्ा- 
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क.  "अध्र्ि" भन्नािे क्रर्शः गाउँपालिकाको अध्र्ि वा नगरपालिकाको प्रर्खु सम्झन ु
पदाछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।  

ग.  "कार्ाववलध" भन्नािे “xt'jfu9L गाउँपालिकार्ा करारर्ा प्राववलधक कर्ाचारी 
व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववलध, २०७5” सम्झन ुपदाछ ।  

घ.  "कार्ाािर्" भन्नािे xt'jfu9L गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झन ुपदाछ । 

ङ. " s/f/ कर्ाचारी" भन्नािे दफा ३(२) बर्ोस्जर् सेवा उपिब्ध गराउने गरी व्र्वथिा 
भएका कर्ाचारी सम्झन ुपदाछ । 

च. "सलर्लत" भन्नािे दफा ५ बर्ोस्जर् गठित अदतवाताा तिा सूस्चकरण सलर्लत सम्झन ु
पदाछ । 

 

३. कार्ाववलध िागू हनु ेिते्र र सेवाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
तिा थिानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५(४) बर्ोस्जर् कर्ाचारी करारर्ा 
राख्न ेप्रर्ोजनको िालग र्ो कार्ाववलध थवीकृत गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कार्ाािर्िे देहार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववलधक कर्ाचारी र्स कार्ाववलध 
बर्ोस्जर् अवलध तोकी करारर्ा राख्न स्नेछः  

(क) इस्दजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत 

(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत 

(ग) पश ुसेवासँग सम्बस्दधत 

(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत 

(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधत 

(छ) अदर् कुन ैसेवासँग सम्बस्दधत । 

 

४. छनौट सम्बदधी व्र्वथिाः दफा ३ बर्ोस्जर्का कर्ाचारी कार्ाािर्िे करारर्ा राख्न े
प्रर्ोजनको िालग छनौट tyf l;kmf/L; सम्बदधी व्र्वथिा देहार् बर्ोस्जर् हनुेछः  

(१) s/f/sf कर्ाचारीको अनसूुस्च - १ बर्ोस्जर् थवीकृत कार्ा वववरण बर्ोस्जर् पद 
वा सेवा िेत्र तिा सम्बस्दधत सेवा सरू्हको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सरे्त तोकी 
सम्बस्दधत कार्ाािर्को सूचनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुन ैसावाजलनक थििर्ा अनसूुची - २ 

बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा 7 (;ft) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फारार्को नरू्ना अनसूुची - ३ बर्ोस्जर् हनुेछ । आवेदन दथतरु 
गाउँपालिकाबाट लनधाारण भए बर्ोस्जर् हनुेछ ।  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd s'g} s/f/ ;]jfsf] kbsf nflu ! eGbf al9 

cfj]bg k/]df k|yd r/0fdf bkmf -%_ adf]lhd  ul7t 5gf}6 tyf l;kmf/L; 
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;ldltn] lg0f{o u/L ;DaGwLt ;]jfsf] ljz]if1n] tof/ u/]sf] sDtLdf !)) 

k'0ffs+sf] k/LIff lng'kg]{ 5 .  

(4) उपदफा (२) बर्ोस्जर् आवेदन lbg] pDd]bjf/sf] pkbkmf -#_ adf]lhd x'g] 

k/LIffdf sDtLdf ptL0ff{s+ %) k|ltzt c+s NofO{ kf; x'g] pDd]bjf/sf] 

;6{ln:6sf] cfwf/df 5gf}6 tyf l;kmf/L; ;ldltn] bf]>f] r/0fdf b]xfo adf]lhd 

@) c+ssf] d'Nofs+g / @) c+ssf] cGt/jftf{ lng'kg]{5 :  

क. शैस्िक र्ोग्र्ता वापत - !@ (afx|) अंक, (ववस्शष्ट शे्रणी वापत 12, प्रिर् 
शे्रणी वापत 11, वितीर् शे्रणी वापत 10, ततृीर् शे्रणी वापत 9, (लत्रभवुन 
ववश्वववद्यािर्को अंक गणनाका आधारर्ा) । 

ख. कार्ा अनभुव वापत -  5 (kfFr) अंक (प्रलत वषा 1 अंकको दरिे, प्रर्ास्णत 
वववरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. थिानीर् बालसददािाई देहार् बर्ोस्जर् - 3 (tLg) अंक  

१. सम्बस्दधत गाउँपालिकाको बालसददा भएर्ा - 3 अंक 

२. सम्बस्दधत स्जल्िा jf lhNnfaflx/ g]kfnको बालसददा भएर्ा - 2 अंक  

घ. अदतवाताार्ा अलधकतर् २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाा दर्नुतर् ८ 

(आि) र अलधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।  

(5) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववलधक कार्ा (इस्दजलनर्ररंग, 

थवाथ्र् तिा पश ु स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क 
प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तिे र्ात्र आवेदन ठदन स्नेछन ्। 

 

५. 5gf}6 tyf l;kmf/L; सलर्लतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ाववलधको दफा (४) को 
उपदफा (4) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरेका उम्रे्दवारिाई छनौट tyf l;kmf/L; 
गना देहार्को 5gf}6 tyf l;kmf/L; ;ldlt रहनेछः 
(क) प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत     -  संर्ोजक 

(ख) अध्र्ििे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपर्ा  

सरकारी सेवाको अलधकृत थतरको कर्ाचारी   -  सदथर् 

(ग) गाउँपालिकाको ववषर्गत शाखा प्रर्खु   - सदथर् 

६. सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्रे्दवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाािर्िे 
उम्रे्दवारहरुको रोि नम्बर, नार् िर, िेगाना, कार् गना तोवकएको शाखा आठद सरे्त 
उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनसुार सूस्चकरणको वववरण (Short List)  प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सूस्चकरण प्रकाशन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर 
संख्र्ार्ा वैकस्ल्पक उम्रे्दवारको सूची सरे्त प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश भएका 
उम्रे्दवारहरुको सूची सूचना पाटीर्ा सरे्त टाँस गनुापनेछ ।  
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तर आवेदन नै कर् परेको अवथिार्ा कर् उम्रे्दवार ससु्चकरण गना सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहेका उम्रे्दवारिाई लछटो सञ्चार 
र्ाध्र्र्बाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सरे्त राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सूस्चकृत गरेका र्खु्र् उम्रे्दवारिाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद 
ठदई करार गना सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउन े सूस्चकृत 

उम्रे्दवारसँग कार्ाािर्िे अनसूुची - १ बर्ोस्जर्को कार्ा-वववरण सवहत अनसूुची -4 
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार गनुापनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका  राख्न नआएर्ा क्रर्शः 
वैकस्ल्पक उम्रे्दवारिाई सूचना ठदई करार गना सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनसूुची - ५ बर्ोस्जको पत्र कार्ाािर्िे 

कर्ाचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कार्ाािर्िे कार्ावववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा सरे्त 
तोकी कार्र्ा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) 
देस्ख kf}if d;fGt ;Dd ^ -5_ dlxgf;Ddsf िालग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त 

पदिे गनुापने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीर् 

तहिे कार्को बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन स्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आलिाक वषाको लनस्म्त सेवा करारर्ा लिएको व्र्स्क्तिाई 

पनुः अको k6s सेवा करारर्ा लिन ुपरेर्ा पनुः पररिण, छनौट र शरुू करार सरह र्ालन सम्झौता 
गररनेछ ।  

(७) s/f/ ul/Psf] कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार लनरदतरता गना नचाहेर्ा कम्तीर्ा 
१ (एक) र्वहना अगाडी कार्ाािर्र्ा लिस्खत रुपर्ा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी 
जानकारी नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तिाई पनुः करारर्ा कार् गने 

अवसर ठदईने छैन । 

(८) र्स दफा ववपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी 
रकर् भकु्तानी ठदएर्ा त्र्सरी अवलध उल्िेख गने वा रकर् भकु्तानी गने कर्ाचारीको तिव 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही सरे्त गररनेछ ।  

८. कार्ा शता, पाररश्रलर्क र अवलध :  (१) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् सेवा करार सम्झौता गररएका 
कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको शरुु तिब थकेिर्ा नबढ्ने गरी करार 

सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् हनुेछ । थिानीर् भत्ता पाउन ेथिानर्ा नेपाि सरकारको 
दररेट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्िेख भए अनसुार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  
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(२)  कार्ाािर्िे कार्ा-वववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् प्रगलतको थििगत वा वथतगुत 
प्रलतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनसुार करारर्ा उल्िेख गरी भ्रर्ण भत्ता वा वफल्ड 
भत्ता उपिब्ध गराउन स्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता 
उपिब्ध गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्राववलधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भकु्तानी गदाा लनजिे 
र्वहनाभरी गरेको कार्को वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तर्ार गना िगाई 
सम्बस्दधत ववषर्गत शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भकु्तानी गनुा पनेछ । 

(४) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै 
पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्कु्ती हनुका िालग कुनै पलन दाबी गना पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् शरुु गने लर्लत र अदत्र् गने लर्लत 
सरे्त उल्िेख गनुापनेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा 6 (5 dlxgf) वषा भददा 
बढी हनु ेछैन । 

९. करार सर्ाप्तीः (१) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपािको 
संववधान बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खवटई आएर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार थवतः 
अदत्र् हनुेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन कार्ारत ववषर्गत 
शाखा वा कार्ाािर्िे लसफाररश गरेर्ा अध्र्ििे आवश्र्क छानववन गना िगाई सफाइको 
र्ौका ठदई कार्ाािर्िे जनुसकैु अवथिार्ा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. ववववधः र्स कार्ाववलध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनुा परेर्ा र्स कार्ाववलध तिा 
प्रचलित कानूनसँग नबास्झने गरी गाउँपालिकािे आवश्र्क लनणार् गना स्नेछ ।  

11. arfpmM of] sfo{ljlw nfu" x'g'eGbf cufj} ufpFkflnsfn] s'g} sd{rf/LnfO{ ;]jf 

s/f/df /fv]sf] ePdf o;} sfo{ljlw adf]lhd ePsf] dflgg]5 . 

  



v08 ! ;+Vof @@ xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 ^ 

 

 
6 

अनसूुची - १ 

(बुदँा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा) 
xt'jfu9L ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] कार्ाािर् 

3f]8]6f/, ef]hk'/ 

प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

कार्ा वववरणको नर्नुाः 
कर्ाचारीको पद नार्ः  कार् गनुापने थिानः 
कर्ाचारीको नार्ः       

सपुररवेिकः  प्रलतवेदन पेश गनुापने अलधकारीः  

कार्ा वववरणः 
१.  

२.  

३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 

(बुदँा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाँचा) 
xt'jfu9L ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] कार्ाािर् 

3f]8]6f/, ef]hk'/ 

प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

करारर्ा सेवा लिन ेसम्बदधी सूचना 
(सचुना प्रकास्शत लर्लत : २०७  /    /     ) 

 

.........गाउँपालिकाको िागी ..............................(ववषर्गत शाखा) र्ा रहने गरी 

.............................................................(पद) को रुपर्ा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता 
भएको कर्ाचारी करारर्ा राख्न ु पने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नपेािी नागररकहरुिे र्ो सूचना 
प्रकास्शत भएको लर्लतिे 7 ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्र् राजथव लतरेको रलसद सवहत 
दरखाथत ठदन हनु सम्वस्दधत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, 

दरखाथत दथतरु, कार्ा–वववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सवहतको ववथततृ वववरण कार्ाािर्बाट 
वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ध हनुेछ ।  

पद नार्  संख्र्ा 
  

  

२. शैस्िक र्ोग्र्ता र अनभुव : 

१. नपेािी नागररक । 

२. दरू्नतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नपेाि सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त ववश्वववद्यािर्वाट Civil Engineering 
र्ा थनातक (B.E) र कुनै सम्बि ववषर्र्ा ववषर्र्ा थनातकोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बि कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अनभुव भएको  
।  

४. .... वषा उरे्र परुा भई .... वषा ननाघकेो हनुपुने । 

५. नेपाि इस्दजलनर्ररङ्ग काउस्दसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) । 

६. अदर् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखाथतर्ा संिग्न गनुापनेः उम्रे्दवारको व्र्स्क्तगत वववरण, शैस्िक र्ोग्र्ताको प्रर्ास्णत 
प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप, अनभुवको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप 
तिा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोस्जर् ववलभन्न काउस्दसि वा पररषद् वा अदर्र्ा दताा भएको 
प्रर्ास्णत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्रे्दवार थवरं्िे 
हथतािर गरी प्रर्ास्णत गने ।  
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अनसूुची - ३ 

(बुदँा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारार्को ढाँचा) 
xt'jfu9L ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] कार्ाािर् 

3f]8]6f/, ef]hk'/ 

प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

करारको िालग दरखाथत फारार् 

(क) वैर्स्क्तक वववरण 

 नार् िर
  

(देवनागरीर्ा)  

(अंग्रजेी िूिो अिरर्ा)  लिङ्ग: 
नागररकता नं: जारी गने स्जल्िा : लर्लत : 

थिार्ी िेगाना क) स्जल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) र्ागा/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईरे्ि 
बाबकुो नार्, िर : जदर् लर्लत :             (वव.सं.र्ा)              (ईस्थव संवतर्ा) 
बाजेको नार्, िर : हािको उरे्र :             वषा            र्वहना 

(ख) शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको िालग चावहने आवश्र्क दरू्नतर् शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क दरू्नतर् र्ोग्र्ता ववश्वववद्यािर्/बोडा/तालिर् ठदन ेसंथिा शैस्िक उपालध/तालिर्  संकार् शे्रणी/प्रलतशत रू्ि ववषर् 

शैस्िक र्ोग्र्ता      

     

तालिर्      

(ग) अनभुव सम्बदधी वववरण  

कार्ाािर् पद सेवा/सरू्ह/उपसरू्ह शे्रणी/तह थिार्ी/अथिार्ी/करार 
अवलध 

देस्ख सम्र् 

       
       

रै्िे र्स दरखाथतर्ा खिुाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखाथत बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएर्ा प्रचलित कानून बर्ोस्जर् सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्रे्दवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तिा र्स दरखाथत 
फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उल्िेस्खत सबै शता तिा लनर्र्हरु पािना गना र्दजरु गदाछु । सािै करारर्ा उल्िेस्खत शताहरु पूणा रुपर्ा पािना गनेछु र करारको 
सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कस्म्तर्ा ३ र्वहनाको पूवा सूचना ठदई कार्ाािर्र्ा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्रे्दवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्रे्दवारको दथतखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 

 
 

लर्लत: 

कार्ाािर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाथत रुज ुगनेको नार् र दथतखतः 
लर्लत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनेको 
दथतखत 

लर्लत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सूचनार्ा उल्िेस्खत िगार्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्रे्दवार आफैिे प्रर्ास्णत गरी पेश गनुा पनेछ । 

हािसािै स्खचेको 
पासपोटा साईजको परैु 
र्खुाकृलत देस्खने 
फोटो र्हाँ टाथने र 
फोटो र फारार्र्ा 
पने गरी उम्रे्दवारिे 
दथतखत 
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(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) सर्किता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलिवप, (३) दरू्नतर् शैस्िक 
र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्ा (इस्दजलनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पश ु स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग 
आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रलतलिवप, तालिर् र अनभुव आवश्र्क पनेर्ा सो सरे्तको प्रलतलिवप, आठद । 
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अनसूुची - ४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

.........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ....................स्जल्िा, 

...................नगरपालिका, वडा नं. ..... बथने श्री 

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

.....गाउँपालिकाको .................................................(इस्दजलनर्र) को कार्काज गना 
गराउन लर्लत २०७   /......./...... को लनणार् अनसुार देहार्का कार्ा/शताको अलधनर्ा रवह 
दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन र्दजरु भएकािे र्ो करारको संझौता गरी 
एक/एक प्रलत आपसर्ा बसु्झ लिर्ौं ठदर्ौं : 
१. कार्काज सम्बदधर्ा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कार्ा वववरण अनसुारको 

कार्ा पवहिो पििे तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपस्थित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानसुार 
िप कार् गनुा पनेछ । 

२. कार् गनुा पने थिान :.............................................................................................।  

३. करारर्ा कार् गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलर्क : प्रत्रे्क र्वहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पििे 
दोश्रो पििाई र्ालसक रुपर्ा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउँपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्र्वथिा भएका 
आचरण तिा अनशुासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पििाई साबाजलनक लबदा बाहेक अदर् कुन ैपलन वकलसर्को लबदा उपिब्ध हनु े
छैन । सािै कार्ाािर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डर्ा लबदाको ठदनर्ा पलन सेवा 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । र्सरी सावाजलनक लबदाको ठदनर्ा कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत 
र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ाािर् सम्पस्त्तको सरुिाः दोस्रो पििे कार्ाािर्को चि अचि सम्पस्त्तको नो्सानी वा 
वहनालर्ना गरेर्ा सो को िलतपूलता वा हानी नो्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ाािर्को कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात 
कुनै अनलधकृत व्र्स्क्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ास्णत भएर्ा दोस्रो पििाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नो्सानीको स्ततपूलता दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो 
सूचीर्ा सरे्त रास्खनेछ ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७...  ।........।..........देस्ख िाग ुभई २०७.....असार १५ 
सम्र्को िालग हनुेछ ।  

९. कार्ासम्पादन रू्ल्र्ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्ा सम्पादन रू्ल्र्ांकन गने र सो 
रू्ल्र्ांकन गदाा सािवसािी लनरदतरता ठदन उपर्कु्त देस्खएर्ा कार्ाववलधको दफा ९ बर्ोस्जर् 
करार लनस्श्चत अवलधको िालग िप हनु स्नेछ । 
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१०. पाररश्रलर्क कट्टी र करार सेवाको शताको अदत्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ 

(सात) ठदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा ठदन नसकेर्ा 
अनपुस्थित रहेको अवलधको पाररश्रलर्क दार्ासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा 
नगरेर्ा थवतः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्र्वथिा गना वाधा पने छैन । 
दोश्रो पििे शारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कुन ैकारणिे सेवा ठदन असर्िा भएर्ा 
वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेर्ा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रि गना स्नेछ र लनजको सट्टा अको व्र्स्क्त करारर्ा रास्ख कार् 
िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पििे र्स करार बर्ोस्जर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा 
अथिार्ी वा थिार्ी लनर्सु्क्त हनुाका िालग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुःे र्स संझौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून 
बर्ोस्जर् हनुेछ ।  

 

गाउँपालिका तफा बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्र्स्क्त):  

हथतािर : हथतािर :  

नार् :    नार् : 
पद :  िेगाना :  

कार्ाािर्को छापः  
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अनसूुची - ५ 

(बुदँा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 
xt'jfu9L ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] कार्ाािर् 

3f]8]6f/, ef]hk'/ 

प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

च.नं.         लर्लतः    

प.सं.  

 

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

ववषर्ः करार सम्बदधर्ा । 

तपाईिाई लर्लत २०७...।....।... लनणार्ानसुार सूस्चकरण गररए बर्ोस्जर् ............................ 
(पदको नार् वा कार्) का िालग र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्लत 
२०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा रास्खएको हुँदा संिग्न कार्ाशता 
अनरुुप आफनो कार् इर्ाददारीपूवाक र व्र्वसावर्क रू्ल्र् र्ादर्ता अनरुुप गनुाहनु जानकारी 
गराइदछ ।  

 सािै आफ्नो कार् कताव्र् पािना गदाा र्स गाउँपालिकाको कर्ाचारीिे पािना गनुापने 
आचार संवहता र आचरणको सरे्त पररपािना हनु जानकारी गराइदछ ।  

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

प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत 

बोधािाः 
श्री आलिाक प्रशासन शाखाः प्रर्ास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारर्ा सम्झौता 

बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वथिा हनु ।  

श्री वडा कार्ाािर्, ....................................  

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 
cf1fn], 

/fds'df/ k'8f;}gL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


