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ससद्धलेक गाईँपासलकामा करारमा प्रासिसधक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी  

कायमसिसध, २०७४  
 

ससद्धलेक गाईँपासलकाले ईपलब्ध  गराईन े सेिा प्रिाह र सिकास सनमामणको कायमलाइ व्यिसस्थत र 

प्रभािकारी बनाईन  यस गाईँपासलकाको लासग नेपाल सरकारल े स्िीकृत गरेको कममचारी दरिसन्दको 

ऄसधनमा रसह प्रासिसधक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका अधारमा सेिा करारमा सलन ेकायमलाइ 

व्यिसस्थत गनमका लासग ससद्धलेक गाँई कायमपासलकाले समसत २०७४/१२ /२९ मा यो कायमसिसध स्िीकृत गरी 

जारी गरेकोछ ।  

 

१. संसिप्त नाम र प्रारम्भः  

क. यस कायमसिसधको नाम "  ससद्धलेक  गाईँपासलकामा करारमा प्रासिसधक  कममचारी व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायमसिसध, २०७४" रहकेो छ ।  

ख. यो कायमसिसध कायमपासलकाले सनणमय गरेको समसतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः  सिषय िा प्रसंगले ऄको ऄथम नलागेमा यस कायमसिसधमा- 

क.  "ऄध्यि िा प्रमुख" भन्नाले क्रमशः गाईँपासलकाको ऄध्यि सम्झनु पदमछ । 

ख.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।  

ग.  "कायमसिसध" भन्नाले “ससद्धलेक गाईँपासलकामा  करारमा प्रासिसधक  कममचारी व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायमसिसध, २०७४” सम्झन ुपदमछ ।  

घ.  "कायामलय" भन्नाले गाईँ कायमपासलकाको कायामलय सम्झनु पदमछ । 

ङ. "प्रासिसधक कममचारी" भन्नाले दफा ३ (२) बमोसजम  प्रासिसधक सेिा ईपलब्ध गराईन े गरी 

व्यिस्था भएका कममचारी सम्झनु पदमछ । 

च. "ससमसत" भन्नाले दफा ५ बमोसजम गरित ऄन्तिाताम तथा सूसचकरण ससमसत सम्झनु पदमछ ।  

 

३. कायमसिसध लागू हुने िेत्र र सेिाः  (१)  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ८३ को 

ईपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्धी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोसजम प्रासिसधक 

कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लासग यो कायमसिसध स्िीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

(२) कायामलयले देहायको सेिासँग सम्बसन्धत प्रासिसधक कममचारी यस कायमसिसध बमोसजम 

ऄिसध तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) आसन्जसनयररङ्ग सेिासँग सम्बसन्धत 

(ख) कृसष सेिासँग सम्बसन्धत 

(ग) पशु सेिासँग सम्बसन्धत 

(घ) िन सेिासँग सम्बसन्धत 

(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बसन्धत 

(छ) ऄन्य कुन ैप्रासिसधक सेिासँग सम्बसन्धत । 
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४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः  दफा ३ बमोसजमका  प्रासिसधक कममचारी कायामलयले करारमा राख्ने 

प्रयोजनको लासग सूसचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यिस्था देहाय बमोसजम हुनेछः  

(१) प्रासिसधक कममचारीको ऄनुसूसच  - १ बमोसजम स्िीकृत कायम सििरण बमोसजम  पद िा 

सेिा िेत्र तथा सम्बसन्धत सेिा समूहको योग्यता , पाररश्रसमक, सेिा शतम समेत तोकी  सम्बसन्धत 

कायामलयको सूचनापाटी, िेभसाइट तथा ऄन्य कुन ै सािमजसनक स्थलमा ऄनुसूची - २ बमोसजमको 

ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) अिेदन फारामको नमूना ऄनुसूची - ३ बमोसजम हुनेछ । अिेदन दस्तुर गाईँपासलका बाट 

सनधामरण भए बमोसजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोसजम पनम अएका अिेदनहरु देहायको अधारमा दफा ५ को ससमसतले 

मूल्याङ्कन गरी सुसचकृत गनुमपनेछ :  

क. शैसिक योग्यता िापत - ६० (सािी) ऄंक , (सिसशष्ट श्रेणी िापत ६० , प्रथम श्रेणी 

िापत ५५ , सद्धतीय श्रेणी िापत ५० , तृतीय श्रेणी िापत ४५ , (सत्रभुिन 

सिश्वसिद्यालयको ऄंक गणनाका अधारमा) । 

ख. कायम ऄनुभि िापत - १० (दश) ऄंक (प्रसत िषम २ ऄंकको दरले , प्रमासणत सििरण 

संलग्न भएको हुनुपने) । 

ग. स्थानीय बाससन्दालाइ देहाय बमोसजम - १० (दश) ऄंक  

१. सम्बसन्धत गाईँपासलकाको बाससन्दा भएमा - १० ऄंक 

२. सम्बसन्धत सजल्लाको बाससन्दा भएमा - ५ ऄंक  

घ. ऄन्तिाताममा ऄसधकतम २० ऄंक । यस ऄनुसार  ऄकं प्रदान गदाम न्युनतम ८ (अि) र 

ऄसधकतम १४ (चौध) को सीमासभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोसजम अिेदन माग गदाम प्रासिसधक कायम (आसन्जसनयररग , स्िास््य तथा 

पशु सचदकत्सा लगायतका ऄन्य िेत्र) का लासग अिश्यक पने व्यिसासयक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त 

गरेका िा योग्यता पुगेका व्यसक्तले मात्र अिेदन ददन सके्नछन् । 

 

५. ऄन्तिामताम र सूसचकरण ससमसतः  माग पद संख्याका अधारमा कायमसिसधको दफा (४) को ईपदफा (३) 

बमोसजम ईच्चतम ऄंक प्राप्त गरेका ईम्मेदिारलाइ प्रारसम्भक छनौट गनम र ऄन्तिामताम समेत सलइ 

सूसचकरणको ससफाररस गनम देहायको ऄन्तरिाताम तथा सूसचकरण ससमसत रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रशासकीय ऄसधकृत     -  संयोजक 

(ख) ऄध्यि िा प्रमुखले तोकेको सिषय सिज्ञको रुपमा  

सरकारी सेिाको ऄसधकृत स्तरको कममचारी   -  सदस्य 

(ग) गाईँपासलकाको सिषयगत शाखा प्रमुख    - सदस्य 

 

६. सूसचकरणको सििरण प्रकाशन गने :  (१) दफा ४ बमोसजम सबैभन्दा बढी ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदिारहरु 

दफा ५ बमोसजमको ससमसतको ससफाररसको अधारमा कायामलयले ईम्मेदिारहरुको रोल नम्बर, नाम 
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थर, िेगाना, काम गनम तोदकएको शाखा अदद समेत ईल्लेख गरी योग्यताक्रम ऄनुसार सूसचकरणको 

सििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सूसचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा 

िैकसल्पक ईम्मेदिारको सूची समेत प्रकाशन गनुमपनेछ र ससफाररश भएका ईम्मेदिारहरुको सूची 

सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुमपनेछ ।  

तर अिेदन नै कम परेको ऄिस्थामा कम ईम्मेदिार सुसचकरण गनम सदकनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोसजमका योग्यताक्रममा रहकेा ईम्मेदिारलाइ सछटो सञ्चार माध्यमबाट 

जानकारी गराइ सोको ऄसभलेख समेत राख्नुपनेछ ।  

 

७. करार गनेः (१) कायामलयले सूसचकृत गरेका मुख्य ईम्मेदिारलाइ ७ (सात) ददनको म्याद ददइ करार 

गनम सूचना ददनुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ऄिधी सभत्र करार सम्झौता गनम अईन ेसूसचकृत ईम्मेदिारसँग 

कायामलयल ेऄनुसूची - १ बमोसजमको कायम-सििरण ससहत  ऄनुसूची - 4 बमोसजमको ढाँचामा करार 

गनुमपनेछ । ईक्त ऄिसध सभत्र सम्पकम  राख्न नअएमा क्रमशः िैकसल्पक ईम्मेदिारलाइ सूचना ददइ 

करार गनम सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम करार गरे पश्चात ऄनुसूची - ५ बमोसजको पत्र कायामलयले  

प्रासिसधक कममचारीलाइ ददनुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोसजम कायामलयले कायमसििरण दददा सिषयगत शाखा समेत तोकी 

काममा लगाईनु पनेछ ।  

(५) यस कायमसिसध बमोसजम करार गदाम सामान्यत  अर्थथक िषमको श्रािण १ (एक) देसख ऄको 

िषमको ऄसारसम्मका लासग मात्र करार गनुम पनेछ ।  तर ईक्त पदल ेगनुमपन ेकाम समाप्त भएमा िा 

पयामप्त नभएमा िा कायमप्रारम्भ न ैनभएको ऄिस्थामा स्थानीय तहल ेकामको बोझ र ऄिधी हरेी 

करारको ऄिधी घटाईन सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोसजम एक अर्थथक िषमको सनसम्त सेिा करारमा सलएको व्यसक्तलाइ पुनः 

ऄको िषमको लासग सेिा करारमा सलन ुपरेमा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह मासन सम्झौता 

गररनेछ ।  

(७) प्रासिसधक कममचारीले स्िेच्छाले करार सनरन्तरता गनम नचाहमेा कम्तीमा १  (एक) मसहना 

ऄगाडी कायामलयमा सलसखत रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराइ करार ऄन्त 

गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यसक्तलाइ पुनः करारमा काम गन ेऄिसर ददइन ेछैन । 

(८) यस दफा सिपररतको ऄिसध ईल्लेख गरी िा करारमा ईल्लेख भए भन्दा बढी रकम 

भुक्तानी ददएमा त्यसरी ऄिसध ईल्लेख गने िा रकम भुक्तानी गने कममचारीको तलि भत्ताबाट कट्टा 

गरी ऄसूल ईपर गररनेछ र सिभागीय कारिाही समेत गररनेछ ।  

 

८. कायम शतम , पाररश्रसमक र ऄिसध :   (१) यस कायमसिसध बमोसजम सेिा  करार सम्झौता गररएका 

प्रासिसधक कममचारीको माससक पाररश्रसमक सम्बसन्धत  तह िा पदको शुरु तलब स्केलमा नबढ्न ेगरी 

करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोसजम हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाईने स्थानमा नेपाल सरकारको 

दररेट बमोसजम करारमा ईल्लेख भए ऄनुसार स्थानीय भत्ता ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  
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(२)  कायामलयले कायम-सििरणमा ईल्लेख भए बमोसजम प्रगसतको स्थलगत िा िस्तुगत 

प्रसतिेदनका अधारमा कायम सम्पादन ऄनुसार करारमा ईल्लेख गरी भ्रमण भत्ता िा दफल्ड भत्ता 

ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

  तर करार  सम्झौतामा ईल्लेख नगररएको  भ्रमण भत्ता , दफल्ड भत्ता िा ऄन्य भत्ता ईपलब्ध 

गराईन सदकने छैन् । 

(३) कायामलयले करारका प्रासिसधक कममचारीको पाररश्रसमक भुक्तानी गदाम सनजले मसहनाभरी 

गरेको कामको सििरण ( Time Sheet) ससहतको प्रसतिेदन तयार गनम लगाइ सम्बसन्धत सिषयगत 

शाखाको ससफाररशको अधारमा मात्र भुक्तानी गनुम पनेछ । 

(४) यस कायमसिसध बमोसजम प्रासिसधक कममचारीले करारमा काम गरेकै अधारमा पसछ कुनै 

पसन पदमा ऄस्थायी िा स्थायी सनयुक्ती हुनाका लासग कुनै पसन दाबी गनम पाईँने छैन । 

(५) ईपदफा (१) बमोसजम करार गदाम काम शुरु गने समसत र ऄन्त्य गने समसत समेत ईल्लेख 

गनुमपनेछ। तर त्यस्तो करारको ऄिधी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) यस कायमसिसध बमोसजम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपालको संसिधान 

बमोसजम कममचारी समायोजन भइ खरटइ अएमा त्यस्तो व्यसक्तको करार स्ितः ऄन्त्य हुनेछ । 

(२) करार  सम्झौता गररएको प्रासिसधक कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भसन कायमरत 

सिषयगत शाखा िा कायामलयले ससफाररश गरेमा ऄध्यि िा प्रमुखले अिश्यक छानसिन गनम लगाइ 

सफाआको मौका ददइ कायामलयले जुनसुकै ऄिस्थामा करारबाट हटाईन सदकनेछ ।  

१०. सिसिधः  यस कायमसिसध कायामन्ियन क्रममा थप व्यिस्था गनुम परेमा यस कायमसिसध तथा प्रचसलत 

कानूनसँग नबासझने गरी गाईँपासलकाले अिश्यक सनणमय गनम सके्नछ ।  
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ऄनुसूची - १ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बसन्धत कायमसििरणको ढाँचा) 

ससद्धलेक गाईँ कायमपासलकको कायामलय 

िुङचुङ 

प्रदेश नं. ३ नेपाल 

 

कायम सििरणको नमुनाः 

प्रासिसधक कममचारीको पद नामः  काम गनुमपने स्थानः  

प्रासिसधक कममचारीको नामः       

सुपररिेिकः  प्रसतिेदन पेश गनुमपने ऄसधकारीः  

कायम सििरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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ऄनुसूची - २ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बसन्धत अिेदनको ढाँचा) 

ससद्धलेक गाईँ कायमपासलकको कायामलय 

िुङचुङ 

प्रदेश न३ं, नेपाल 

 

करारमा सेिा सलने सम्बन्धी सूचना 

(सुचना प्रकासशत समसत : २०७  /    /     ) 

 

ससद्धलेक गाईँपासलका लागी ..............................(सिषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.............................................................(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको 

प्रासिसधक कममचारी करारमा राख्नु पने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकासशत 

भएको समसतले १५ (पन्र) ददन सभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्ि सतरेको रससद ससहत दरखास्त ददन हुन 

सम्िसन्धत सिैको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम , दरखास्त दस्तुर, कायम–सििरण, 

पाररश्रसमक, सेिाका शतमहरु ससहतको सिस्तृत सििरण कायामलयबाट िा िेिसाआट www. ……………….  

बाट ईपलब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्या  

  

  

२. शैसिक योग्यता र ऄनुभि : 

१. नेपाली नागररक । 

२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाल सरकारिाट मान्यता प्राप्त सिश्वसिद्यालयिाट Civil Engineering मा 

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

३. ऄनुभिको हकमा B.E ईतीणम गरी सम्बद्ध कायममा कम्तीमा ...... िषमको कायम ऄनुभि भएको  ।  

४. .... िषम ईमेर पुरा भइ .... िषम ननाघेको हुनुपने । 

५. नेपाल आसन्जसनयररङ्ग काईसन्सलमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. ऄन्य प्रचसलत कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा संलग्न गनुमपनेः  ईम्मेदिारको व्यसक्तगत सििरण , शैसिक योग्यताको प्रमासणत प्रसतसलसप , 

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमासणत प्रसतसलसप , ऄनुभिको प्रमासणत प्रसतसलसप तथा प्रचसलत 

नेपाल कानून बमोसजम सिसभन्न काईसन्सल िा पररषद ्िा ऄन्यमा दताम भएको प्रमासणत प्रसतसलसप 

संलग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रसतसलसपको पछाडी ईम्मेदिार स्ियंले हस्तािर गरी प्रमासणत गने ।  
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ऄनुसूची - ३ 

(बँुदा ४.२ सँग सम्बसन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

ससद्धलेक गाईँ कायमपासलकको कायामलय 

िुङचुङ 

प्रदेश न ं३, नेपाल 

 

करारको लासग दरखास्त फाराम 

(क) िैयसक्तक सििरण 

 नाम थर

  

(देिनागरीमा)  

(ऄंग्रेजी िूलो ऄिरमा)  सलङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गने सजल्ला : समसत : 

स्थायी िेगाना क) सजल्ला ख) न.पा./गा.सि.स. ग) िडा न ं

 घ) टोल : ङ) मागम/घर न.ं : च) फो न.ं 

पत्राचार गने िेगाना : इमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म समसत :             (सि.सं.मा)              (इसस्ि संितमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको ईमेर :             िषम            मसहना 

(ख) शैसिक योग्यता/तासलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लासग चासहने अिश्यक न्यूनतम शैसिक योग्यता/तासलम मात्र ईल्लेख गने) 

अिश्यक न्यूनतम योग्यता सिश्वसिद्यालय/बोडम/तासलम ददने संस्था शैसिक ईपासध/तासलम  संकाय श्रेणी/प्रसतशत मूल सिषय 

शैसिक योग्यता      

     

तासलम      

(ग) ऄनुभि सम्बन्धी सििरण  

कायामलय पद सेिा/समूह/ईपसमूह श्रेणी/तह स्थायी/ऄस्थायी/करार 
ऄिसध 

देसख सम्म 

       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणम सििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लासग ऄयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा 

लुकाएको िहररएमा प्रचसलत कानून बमोसजम सहनेछु/बुझाईनेछु । ईम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचसलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा ईल्लेसखत सबै शतम 

तथा सनयमहरु पालना गनम मन्जुर गदमछु । साथै करारमा ईल्लेसखत शतमहरु पूणम रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा ऄगािै करारको ऄन्त्य गदाम कसम्तमा ३ मसहनाको 

पूिम सूचना ददइ कायामलयमा सनिेदन ददनेछु । 

ईम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप ईम्मेदिारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ

 

 

 

समसत: 

कायामलयले भनेः 
रससद/भौचर न.ं : रोल न.ं : 
दरखास्त ऄस्िीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 

समसत : 

दरखास्त स्िीकृत/ऄस्िीकृत गनेको 

दस्तखत 

समसत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा ईल्लेसखत लगायत सनम्नसलसखत कागजातहरु ऄसनिायम रुपमा ईम्मेदिार अफैले प्रमासणत गरी पेश गनुम पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप,   (२) समकिता र सम्बद्ध अिश्यक पनेमा सो को प्रसतसलसप, (३) न्यूनतम शैसिक योग्यताको प्रमाणपत्र र 

चाररसत्रक प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप , प्रासिसधक कायम (आसन्जसनयररङ्ग , स्िास््य तथा पशु सचदकत्सा लगायतका ऄन्य िेत्र) का लासग अिश्यक पने व्यिसासयक प्रमाणपत्र 

(लाइसेन्स)को प्रसतसलसप, तासलम र ऄनुभि अिश्यक पनेमा सो समेतको प्रसतसलसप, अदद । 

हाऱसाऱै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
परैु मुिाकृति देखिने 
फोर्ो यहाॉ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी 
उम्मेदवारऱे 
दस्ििि 
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                       ऄनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बसन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

ससद्धलेक गाईँ कायमपासलकाको  कायामलय, (यसपसछ पसहलो पि भसनएको) र ....................सजल्ला , 

..................गाईँपासलका, िडा नं. ..... बसे्न श्री ............................................................ (यसपसछ दोश्रो पि 

भसनएको) का बीच .....गाईँपासलकाको .................................................(आसन्जसनयर) को कामकाज गनम गराईन 

समसत २०७   / ......./...... को सनणमय ऄनुसार दहेायका कायम/शतमको ऄसधनमा रसह दोश्रो पिले पसहलो पिलाइ सेिा 

ईपलब्ध गराईन मन्जुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रसत अपसमा बुसझ सलयौं ददयौं :  

१. कामकाज सम्बन्धमा :  दोस्रो पिले अफुलाइ तोदकएको संलग्न कायम सििरण ऄनुसारको कायम पसहलो पिले 

तोकेको समय र स्थानमा ईपसस्थत भइ गनुम पनेछ र अिश्यकतानुसार थप काम गनुम पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान  :...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँईने पाररश्रसमक :  प्रत्येक मसहना व्यसतत भएपसछ , पसहलो पिले दोश्रो पिलाइ 

माससक रुपमा रु. ...................(ऄिरेपी रु. ..................................................................पाररश्रसमक 

ईपलब्ध गराईनेछ ।  

४. अचरणको पालनाः  दोश्रो पिले ससद्धलेक गाईँपासलकाको प्रचसलत कानूनमा ब्यिस्था भएका अचरण तथा 

ऄनुशासन सम्बन्धी व्यिस्थाहरु पालना गनुम पनेछ ।  

५. सिदाः  दोस्रो पिलाइ साबमजसनक सबदा बाहके ऄन्य कुनै पसन दकससमको सबदा ईपलब्ध हुने छैन । साथै 

कायामलयको लासग अिश्यक परेको खण्डमा सबदाको ददनमा पसन सेिा ईपलब्ध गराईनु पनेछ । यसरी 

सािमजसनक सबदाको ददनमा कायामलयमा काम लगाए बापत माससक करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो 

पिलाइ ददइनेछ ।  

६. कायामलय सम्पसत्तको सुरिाः दोस्रो पिले कायामलयको चल ऄचल सम्पसत्तको नोक्सानी िा सहनासमना गरेमा सो 

को िसतपूर्थत िा हानी नोक्सानीको सबगो दोश्रो पिले पसहलो पिलाइ ददनु पनेछ । 

७. गोप्यताः  दोस्रो पिले कायामलयको कागजपत्र , सजन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै ऄनसधकृत 

व्यसक्त िा दशेलाइ ईपलब्ध गराएको प्रमासणत भएमा दोस्रो पिलाइ करारबाट हटाइ सोबाट भएको हानी 

नोक्सानीको सततपूर्थत दोश्रो पिबाट भराइनेछ र कालो सूचीमा समेत रासखनेछ ।   

८. करार ऄिसधः  यो करार २०७...  ।........।..........दसेख लागु भइ २०७.....ऄसार १५ सम्मको लासग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः  पसहलो पिले दोस्रो पिको कायम सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाम 

सालिसाली सनरन्तरता ददन ईपयुक्त दसेखएमा कायमसिसधको दफा ९ बमोसजम करार सनसश्चत ऄिसधको लासग 

थप हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रसमक कट्टी र करार सेिाको शतमको ऄन्त्यः  दोश्रो पिले पसहलो पिलाइ लगातार  ७ (सात) ददन भन्दा 

बढी ईक्त सेिा ईपलब्ध नगराएमा , सन्तोषजनक सेिा ददन नसकेमा ऄनुपसस्थत रहकेो ऄिसधको पाररश्रसमक 

दामासासहले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरेमा स्ितः यो संझौता पसहलो पिले रद्ध गरी ऄको 

ब्यिस्था गनम िाधा पने छैन । दोश्रो पिले शारररीक रुपमा ऄस्िस्थ भइ िा ऄन्य कुनै कारणले सेिा ददन 

ऄसमथम भएमा िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा अचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर ईल्लघंन गरेमा दोश्रो 

पिसंगको संझौता रद्ध गनम सके्नछ र सनजको सट्टा ऄको व्यसक्त करारमा रासख काम लगाईन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपुग्नेः  दोश्रो पिले यस करार बमोसजम काम गरेकै अधारमा पसछ कुनै पसन पदमा ऄस्थायी िा स्थायी 

सनयुसक्त हुनाका लासग दाबी गनम पाँईने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचसलत कानून लागू हुनेः  यस संझौतामा ईल्लेख नभएको कुरा प्रचसलत नेपाल कानून बमोसजम हुनेछ ।  

 

गाईँपासलकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यसक्त):  

हस्तािर : हस्तािर :  

नाम :    नाम :  

पद :  िेगाना :  

कायामलयको छापः  
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ऄनुसूची - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बसन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

ससद्धलेक गाईँ कायमपासलकको कायामलय 

िुङचुङ 

प्रदशे नं ३, नेपाल 

 

च.नं.         समसतः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

सिषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाइलाइ समसत २०७...।....।... सनणमयानुसार सूसचकरण गररए बमोसजम ............................ (पदको नाम िा 

काम) का लासग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) बमोसजम समसत २०७....।....।...  दसेख २०७....।.....।.... सम्म 

करारमा रासखएको हुदँा संलग्न कायमशतम ऄनुरुप अफनो काम आमान्दारीपूिमक र व्यिसासयक मूल्य मान्यता ऄनुरुप 

गनुमहुन जानकारी गराआन्छ ।  

 साथै अफ्नो काम कतमव्य पालना गदाम यस गाईँपासलकाको कममचारीले पालना गनुमपने अचार संसहता र 

अचरणको समेत पररपालना हुन जानकारी गराआन्छ ।  

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

प्रमुख प्रशासकीय ऄसधकृत 

बोधाथमः 

श्री अर्थथक प्रशासन शाखाः  प्रमासणत हासजर/Time Sheet ससहतको प्रसतिेदनका  अधारमा सम्झौता बमोसजमको 

रकम माससक रूपमा ईपलब्ध गराईनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हासजरीको व्यिस्था हुन ।  

श्री िडा कायामलय, ....................................  

गाईँ कायमपासलकाको कायामलय । 


