
सरूमारानी गाउँपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  

कायमलिलि, २०७५  

 

सरूमारानी गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउन े सेवा प्रवाह र लवकास लनमााणको कार्ािाई व्र्वलथित र प्रभावकारी बनाउन र्स 

गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरेको कमाचारी दरवलददको अलधनमा रलह प्रालवलधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार 

सम्झौताका आधारमा सवेा करारमा लिन ेकार्ािाई व्र्वलथित गनाका िालग सरूमारानी गाँउ कार्ापालिकािे लमलत २०७५।०१।०४ 

मा र्ो कार्ालवलध थवीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्ालवलधको नाम " सरूमारानी गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलधक कमाचारी व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ालवलध, 

२०७५" रहकेो छ ।  

ख. र्ो कार्ालवलध कार्ापालिकािे लनणार् गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अिा निागेमा र्स कार्ालवलधमा- 

क.  "अध्र्क्ष" भदनािे क्रमशः गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपदाछ । 

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

ग.  "कार्ालवलध" भदनािे “सरूमारानी गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलधक कमाचारी व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ालवलध, 

२०७५” सम्झन ुपदाछ ।  

घ.  "कार्ाािर्" भदनािे गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झन ुपदाछ । 

ङ. "प्रालवलधक कमाचारी" भदनािे दफा ३(२) बमोलजम प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउन े गरी व्र्वथिा भएका कमाचारी 

सम्झन ुपदाछ । 

च. "सलमलत" भदनािे दफा ५ बमोलजम गलित अदतवाताा तिा सलूचकरण सलमलत सम्झन ुपदाछ । 

 

३. कायमलिलि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तिा थिानीर् 

तहमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िालग र्ो 

कार्ालवलध थवीकृत गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाािर्िे दहेार्को सवेासँग सम्बलदधत प्रालवलधक कमाचारी र्स कार्ालवलध बमोलजम अवलध तोकी करारमा राख्न 

सक्नेछः  

(क) इलदजलनर्ररङ्ग सवेासँग सम्बलदधत 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलदधत 

(ग) पश ुसेवासँग सम्बलदधत 

(घ) वन सवेासँग सम्बलदधत 

(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बलदधत 



(छ) अदर् कुन ैप्रालवलधक सेवासँग सम्बलदधत । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालवलधक कमाचारी कार्ाािर्िे करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िालग सलूचकरण 

तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा दहेार् बमोलजम हनुेछः  

(१) प्रालवलधक कमाचारीको अनसुलूच - १ बमोलजम थवीकृत कार्ा लववरण बमोलजम पद वा सेवा के्षत्र तिा सम्बलदधत सेवा 

समहूको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शता समते तोकी सम्बलदधत कार्ाािर्को सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुन ैसावाजलनक 

थििमा अनसुचूी - २ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पदर) लदनको सचूना प्रकाशन गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमनूा अनसुचूी - ३ बमोलजम हुनेछ । आवेदन दथतरु गाउँपालिकाबाट लनधाारण भए बमोलजम 

हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पना आएका आवदेनहरु दहेार्को आधारमा दफा ५ को सलमलतिे मलू्र्ाङ्कन गरी सलुचकृत 

गनुापनेछ :  

क. शैलक्षक र्ोग्र्ता वापत - ६० (सािी) अकं, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रिम श्रेणी वापत ५५, लव्दतीर् श्रेणी वापत 

५०, ततृीर् शे्रणी वापत ४५, (लत्रभवुन लवश्वलवद्यािर्को अकं गणनाका आधारमा) । 

ख. कार्ा अनभुव वापत - १० (दश) अकं (प्रलत वषा २ अकंको दरिे, प्रमालणत लववरण संिग्न भएको हुनपुने) । 

ग. थिानीर् बालसददािाई देहार् बमोलजम - १० (दश) अकं  

१. सम्बलदधत गाउँपालिकाको बालसददा भएमा - १० अकं 

२. सम्बलदधत लजल्िाको बालसददा भएमा - ५ अकं  

घ. अदतवाताामा अलधकतम २० अकं । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाा दर्नुतम ८ (आि) र अलधकतम १४ (चौध) को 

सीमालभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोलजम आवेदन माग गदाा प्रालवलधक कार्ा (इलदजलनर्ररंग, थवाथ्र् तिा पश ुलचलकत्सा िगार्तका 

अदर् के्षत्र) का िालग आवश्र्क पन ेव्र्वसालर्क प्रमाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्लक्तिे मात्र आवेदन लदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तिामताम र सूलचकरण सलमलतः माग पद सखं्र्ाका आधारमा कार्ालवलधको दफा (४) को उपदफा (३) बमोलजम उच्चतम 

अकं प्राप्त गरेका उम्मदेवारिाई प्रारलम्भक छनौट गना र अदतवााताा समते लिई सलूचकरणको लसफाररस गना दहेार्को अदतरवाताा 

तिा सलूचकरण सलमलत रहनेछः 

(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत     -  संर्ोजक 

(ख) अध्र्क्षिे तोकेको लवषर् लवज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलधकृत थतरको कमाचारी   -  सदथर् 

(ग) गाउँपालिकाको लवषर्गत शाखा प्रमखु      - सदथर् 

६. सूलचकरणको लििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोलजम सबैभददा बढी अकं प्राप्त गने उम्मदेवारहरु दफा ५ बमोलजमको 

सलमलतको लसफाररसको आधारमा कार्ाािर्िे उम्मदेवारहरुको रोि नम्बर, नाम िर, िेगाना, काम गना तोलकएको शाखा आलद 

समते उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार सलूचकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम सलूचकरण प्रकाशन गदाा पद सखं्र्ा भददा दोव्बर संख्र्ामा वकैलल्पक उम्मदेवारको सचूी समते 

प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश भएका उम्मदेवारहरुको सचूी सचूना पाटीमा समते टाँस गनुापनेछ ।  

तर आवेदन नै कम परेको अवथिामा कम उम्मदेवार सलुचकरण गना सलकनेछ ।  



(३) उपदफा (१) बमोलजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहकेा उम्मदेवारिाई लछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको 

अलभिेख समते राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सलूचकृत गरेका मखु्र् उम्मदेवारिाई ७ (सात) लदनको म्र्ाद लदई करार गना सचूना लदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सलूचकृत उम्मदेवारसँग कार्ाािर्िे अनसुचूी - १ 

बमोलजमको कार्ा-लववरण सलहत अनसुचूी - 4 बमोलजमको ढाँचामा करार गनुापनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका  राख्न नआएमा 

क्रमशः वैकलल्पक उम्मदेवारिाई सचूना लदई करार गना सलकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बमोलजको पत्र कार्ाािर्िे प्रालवलधक कमाचारीिाई लदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलजम कार्ाािर्िे कार्ालववरण लददँा लवषर्गत शाखा समते तोकी काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्ालवलध बमोलजम करार गदाा सामादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) देलख अको वषाको असारसम्मका 

िालग मात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनुापन ेकाम समाप्त भएमा वा पर्ााप्त नभएमा वा कार्ाप्रारम्भ न ैनभएको अवथिामा 

थिानीर् तहिे कामको बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलजम एक आलिाक वषाको लनलम्त सेवा करारमा लिएको व्र्लक्तिाई पनुः अको वषाको िालग सेवा 

करारमा लिन ुपरेमा पनुः पररक्षण, छनौट र शरुू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्रालवलधक कमाचारीिे थवेच्छािे करार लनरदतरता गना नचाहमेा कम्तीमा १ (एक) मलहना अगाडी कार्ाािर्मा 

लिलखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अदत गरी काम छोडेमा त्र्थतो व्र्लक्तिाई पनुः करारमा 

काम गने अवसर लदईन ेछैन । 

(८) र्स दफा लवपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भददा बढी रकम भकु्तानी लदएमा त्र्सरी अवलध 

उल्िेख गने वा रकम भकु्तानी गने कमाचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असिू उपर गररनेछ र लवभागीर् कारवाही समते गररनेछ 

।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अिलि :  (१) र्स कार्ालवलध बमोलजम सेवा करार सम्झौता गररएका प्रालवलधक कमाचारीको मालसक 

पाररश्रलमक सम्बलदधत तह वा पदको शरुु तिब थकेिमा नबढ्न ेगरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोलजम हनुेछ । थिानीर् 

भत्ता पाउने थिानमा नपेाि सरकारको दररेट बमोलजम करारमा उल्िेख भए अनसुार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२)  कार्ाािर्िे कार्ा-लववरणमा उल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको थििगत वा वथतगुत प्रलतवेदनका आधारमा कार्ा 

सम्पादन अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा लफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, लफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपिब्ध गराउन सलकने छैन ्। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्रालवलधक कमाचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाा लनजिे मलहनाभरी गरेको कामको लववरण 

(Time Sheet) सलहतको प्रलतवदेन तर्ार गना िगाई सम्बलदधत लवषर्गत शाखाको लसफाररशको आधारमा मात्र भकु्तानी गनुा 

पनेछ । 

(४) र्स कार्ालवलध बमोलजम प्रालवलधक कमाचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अथिार्ी वा 

थिार्ी लनर्कु्ती हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गना पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोलजम करार गदाा काम शरुु गने लमलत र अदत्र् गने लमलत समते उल्िेख गनुापनेछ। तर त्र्थतो करारको 

अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भददा बढी हुन ेछैन । 

९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ालवलध बमोलजम करार गररएको पद वा दरबददीमा नपेािको सलंवधान बमोलजम कमाचारी 

समार्ोजन भई खलटई आएमा वा दरवददी कटैती भएमा वा उक्त पदका कमाचारी अवश्र्क नहनुे भएमा त्र्थतो व्र्लक्तको करार 

थवतः अदत्र् हुनेछ । 



(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक कमाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन कार्ारत लवषर्गत शाखा वा कार्ाािर्िे 

लसफाररश गरेमा अध्र्क्षिे आवश्र्क छानलवन गना िगाई सफाइको मौका लदई कार्ाािर्िे जनुसकैु अवथिामा करारबाट 

हटाउन सलकनेछ ।  

१०. लिलििः र्स कार्ालवलध कार्ाादवर्न क्रममा िप व्र्वथिा गनुा परेमा र्स कार्ालवलध तिा प्रचलित काननूसँग नबालझन े गरी 

गाउँपालिकािे आवश्र्क लनणार् गना सक्नेछ ।  



अनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत कार्ालववरणको ढाँचा) 

सरूमारानी गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

बड्डाँडा प्र्ूिान 

प्रदेश नं.५, नेपाि 

 

कायम लििरणको नमुनाः 

प्रालवलधक कमाचारीको पद नामः  काम गनुापने थिानः 

प्रालवलधक कमाचारीको नामः       

सपुररवेक्षकः  प्रलतवेदन पेश गनुापन ेअलधकारीः  

कायम लििरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

  



अनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलदधत आवेदनको ढाचँा) 

सरूमारानी गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

बड्डाँडा,प्र्ूिान 

प्रदेश नं. ५, नेपाि 

 

करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकालशत लमलत : २०७  /    /     ) 

 

सरूमारानी गाउँपालिकाको िागी ..........................(लवषर्गत शाखा) मा रहन ेगरी .....................................(पद) को रुपमा 

देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सचूना 

प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पदर) लदन लभत्र लदनको २:०० बजेसम्म राजथव लतरेको रलसद सलहत दरखाथत लदन हनु सम्वलदधत सवैको 

िालग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखाथत दथतरु, कार्ा–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शताहरु सलहतको लवथततृ 

लववरण कार्ाािर्बाट वा ववेसाइट www. …………………………….  बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्र्ा 

  

  

२. शैलिक योग्यता र अनुभि (नमुना) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. दर्नूतम र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाि सरकारवाट मादर्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर्वाट ……………मा थनातक  र कुनै सम्बद्ध लवषर्मा  थनातकोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकमा …………………….. उतीणा गरी सम्बद्ध कार्ामा कम्तीमा ...... वषाको कार्ा अनभुव भएको  ।  

४. .... वषा उमेर परुा भई .... वषा ननाघेको हनुपुने । 

५. इलदजलनर्रका हकमा नेपाि इलदजलनर्ररङ्ग काउलदसिमा दताा भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. अदर् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्मदेवारको व्र्लक्तगत लववरण, शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप, अनभुवको प्रमालणत प्रलतलिलप तिा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम लवलभदन काउलदसि वा 

पररषद ् वा अदर्मा दताा भएको प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्मदेवार थवरं्िे 

हथताक्षर गरी प्रमालणत गन े।  

 

 

 

 



अनसुचूी - ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बलदधत दरखाथत फारामको ढाँचा) 

सरूमारानी गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

बड्डाँडा,प्र्ूिान 

प्रदेश नं.५, नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्लक्तक लववरण 

 नाम िर

  

(दवेनागरीमा)  

(अंग्रजेी िूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लमलत : 

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

 घ) टोि : ङ) मागा/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबुको नाम, िर : जदम लमलत :             (लव.स.ंमा)              (ईलथव संवतमा) 

बाजेको नाम, िर : हािको उमेर :             वषा            मलहना 

(ख) शैलक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखाथत फाराम भरेको पदको िालग चालहने आवश्र्क दर्नूतम शैलक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गन)े 

आिश्यक न्यूनतम योग्यता लिश्वलिद्यािय/बोर्म/तालिम लदने संस्था शैलिक उपालि/तालिम  संकाय शे्रणी/प्रलतशत मूि लिषय 

शैलक्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

(ग) अनुभि सम्बन्िी लििरण  

कायामिय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देलख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखाथतमा खुिाएका सम्पणूा लववरणहरु सत्र् छन् । दरखाथत बुझाएको पदको सचूनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएमा प्रचलित कानून 

बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तिा र्स दरखाथत फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेलखत सबै शता तिा लनर्महरु पािना गना मदजुर गदाछु । साि ैकरारमा उल्िेलखत 

शताहरु पणूा रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कलम्तमा ३ मलहनाको पूवा सूचना लदई कार्ाािर्मा लनवेदन लदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दाया ँ बायाँ 

 

 

 

लमलत: 

कार्ाािर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 

दरखाथत रुजु गनेको नाम र दथतखतः 

लमलत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनेको 

दथतखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सूचनामा उल्िेलखत िगार्त लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवार्ा रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमालणत गरी पेश गनुा पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) दर्नूतम शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलधक 

कार्ा (इलदजलनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पशु लचलकत्सा िगार्तका अदर् क्षते्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसालर्क प्रमाणपत्र (िाईसदेस)को प्रलतलिलप, तालिम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आलद । 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
पुरै मुिाकृति देखिने 
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्ििि 



अनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बलदधत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

सरूमारानी गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, (र्सपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्िा, 

...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बथन े श्री ........................................ (र्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का 

बीच ………....गाउँपालिकाको ........................................पद को कामकाज गना गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणार् 

अनसुार दहेार्का कार्ा/शताको अलधनमा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन मदजरु भएकािे र्ो करारको संझौता 

गरी एक/एक प्रलत आपसमा बलुझ लिर्ौं लदर्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कार्ा लववरण अनसुारको कार्ा पलहिो पक्षिे तोकेको समर् 

र थिानमा उपलथित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानसुार िप काम गनुा पनेछ । 

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

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क मलहना व्र्लतत भएपलछ, पलहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई मालसक रुपमा रु. 

...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित काननूमा ब्र्वथिा भएका आचरण तिा 

अनशुासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. लिदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजलनक लबदा बाहके अदर् कुनै पलन लकलसमको लबदा उपिब्ध हुने छैन । सािै कार्ाािर्को िालग 

आवश्र्क परेको खण्डमा लबदाको लदनमा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । र्सरी सावाजलनक लबदाको लदनमा कार्ाािर्मा काम 

िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पलिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालमना गरेमा सो को क्षलतपलूता 

वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को कागजपत्र, लजदसी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत व्र्लक्त वा देशिाई 

उपिब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लततपलूता दोश्रो पक्षबाट 

भराईनेछ र कािो सचूीमा समते रालखनेछ ।   

८. करार अिलिः र्ो करार २०७...  ।........।..........देलख िाग ुभई अकाा व्र्वथिा नभए सम्म बढीमा २०७.....असार मसादत 

सम्मको िालग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन मलू्र्ांकन गने र सो मलू्र्ाकंन गदाा सािवसािी 

लनरदतरता लदन उपर्कु्त दलेखएमा कार्ालवलधको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत अवलधको िालग िप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार ७ (सात) लदन भददा बढी उक्त सेवा 

उपिब्ध नगराएमा, सदतोषजनक सवेा लदन नसकेमा अनपुलथित रहकेो अवलधको पाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो 

भददा बढी सेवा नगरेमा थवतः र्ो संझौता पलहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्वथिा गना वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा 

अथवथि भई वा अदर् कुनै कारणिे सवेा लदन असमिा भएमा वा काम सदतोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु 

बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गना सक्नछे र लनजको सट्टा अको व्र्लक्त करारमा रालख काम िगाउन बाधा 

पने छैन ।  

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बमोलजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुन ैपलन पदमा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्लुक्त हुनाका 

िालग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः र्स संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम हुनेछ ।  

 



गाउँपालिकाको तफम बाट :                             दोस्रो पि (करार गने व्यलि):  

हथताक्षर : हथताक्षर :  

नाम :    नाम : 

पद :  िेगाना :  

कार्ाािर्को छापः  

  

  



अनसुचूी - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलदधत करार सचूना पत्रको ढाचँा) 

सरूमारानी गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर् 

बड्डाँडा,प्र्िूान 

प्रदेश नं.५, नेपाि 

 

 

च.नं.         लमलतः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

लवषर्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणार्ानसुार सलूचकरण गररए बमोलजम ............................ (पदको नाम वा काम) का िालग 

र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  देलख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रालखएको हुदँा संिग्न कार्ाशता 

अनरुुप आफनो काम इमाददारीपवूाक र व्र्वसालर्क मलू्र् मादर्ता अनरुुप गनुाहुन जानकारी गराइदछ ।  

 सािै आफ्नो काम कताव्र् पािना गदाा र्स गाउँपालिकाको कमाचारीिे पािना गनुापने आचार संलहता र आचरणको समते 

पररपािना हुन जानकारी गराइदछ ।  

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

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

बोिाथमः 

श्री आलिाक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवदेनका आधारमा सम्झौता बमोलजमको रकम मालसक 

रूपमा उपिब्ध गराउनहुनु ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्र्वथिा हुन ।  

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

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 

 

 

 

 



 

 


