
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 1) माकादमु, रामेछाप, चैत १२ गते, २०७4 साि (संख्या २३  

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ । 

करारमा प्राववलिक कमयचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी 
 काययववलि, २०७४
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 प्रस्तावनााः  
 

खााँडादेवी गाउाँपालिकािे उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनमायणको 
काययिाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस गाउाँपालिकाको िालग नेपाि 
सरकारिे स्वीकृत गरेको कमयचारी दरवशन्दको अलिनमा रवह प्राववलिक कमयचारीको 
ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेवा करारमा लिने काययिाई व्यवशस्थत 
गनयका िालग खााँडादेवी गााँउ काययपालिकािे लमलत २०७४/१२/०५ मा यो 
काययववलि स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः 

क. यस काययववलिको नाम "खााँडादेवी गाउाँपालिकामा करारमा प्राववलिक 
कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि, २०७.." रहेको छ ।  

ख. यो काययववलि काययपालिकािे लनणयय गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

 
२. पररभाषााः  ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा- 

क.  "अध्यि " भन्नािे क्रमिाः गाउाँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ।  
ग.  "काययववलि" भन्नािे “खााँडादेवी गाउाँपालिकामा करारमा प्राववलिक 

कमयचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि, २०७..” सम्झन ुपदयछ ।  
घ.  "कायायिय" भन्नािे गाउाँ काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राववलिक कमयचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोशजम प्राववलिक सेवा 

उपिब्ि गराउने गरी व्यवस्था भएका कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोशजम गठित अन्तवाताय तथा सूशचकरण 

सलमलत सम्झन ुपदयछ । 
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३. काययववलि िागू हनुे िते्र र सेवााः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्िी 
व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोशजम प्राववलिक कमयचारी करारमा राख्न े
प्रयोजनको िालग यो काययववलि स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायायियिे देहायको सेवासाँग सम्बशन्ित प्राववलिक कमयचारी यस 
काययववलि बमोशजम अवलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछाः  

(क) इशन्जलनयररङ्ग सेवासाँग सम्बशन्ित 
(ख) कृवष सेवासाँग सम्बशन्ित 
(ग) पि ुसेवासाँग सम्बशन्ित 
(घ) वन सेवासाँग सम्बशन्ित 
(ङ) स्वास््य सेवासाँग सम्बशन्ित 
(छ) अन्य कुन ैप्राववलिक सेवासाँग सम्बशन्ित । 

 
४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थााः दफा ३ बमोशजमका प्राववलिक कमयचारी कायायियिे 

करारमा राख्न े प्रयोजनको िालग सूशचकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था 
देहाय बमोशजम हनुेछाः  

(१) प्राववलिक कमयचारीको अनसूुशच - १ बमोशजम स्वीकृत कायय 
वववरण बमोशजम पद वा सेवा िेत्र तथा सम्बशन्ित सेवा समूहको योग्यता, 
पाररश्रलमक, सेवा ितय समेत तोकी सम्बशन्ित कायायियको सूचनापाटी, 
वेभसाईट तथा अन्य कुन ैसावयजलनक स्थिमा अनसूुची - २ बमोशजमको 
ढााँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकािन गनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची - ३ बमोशजम हनुेछ । 
आवेदन दस्तरु गाउाँपालिकाबाट लनिायरण भए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनय आएका आवेदनहरु देहायको आिारमा 
दफा ५ को सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सशुचकृत गनुयपनेछ :  

क. िैशिक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (ववशिष्ट शे्रणी 
वापत ६०, प्रथम शे्रणी वापत ५५, वितीय शे्रणी वापत ५०, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या २३ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७४।१२।१२ 

4 
 
 

ततृीय शे्रणी वापत ४५, (लत्रभवुन ववश्वववद्याियको अंक 
गणनाका आिारमा) । 

ख. कायय अनभुव वापत - १० (दि) अंक (प्रलत वषय २ अंकको 
दरिे, प्रमाशणत वववरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीय बालसन्दािाई देहाय बमोशजम - १० (दि) अंक  
१. सम्बशन्ित गाउाँपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक 
२. सम्बशन्ित शजल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक  

घ. अन्तवातायमा अलिकतम २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान 
गदाय न्यनुतम ८ (आि) र अलिकतम १४ (चौि) को 
सीमालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम आवेदन माग गदाय प्राववलिक कायय 
(इशन्जलनयररंग, स्वास््य तथा पि ुशचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग 
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यशक्तिे मात्र 
आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 

 
५. अन्तवायताय र सूशचकरण सलमलताः माग पद संख्याका आिारमा काययववलिको 

दफा (४) को उपदफा (३) बमोशजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका 
उम्मेदवारिाई प्रारशम्भक छनौट गनय र अन्तवायताय समेत लिई सूशचकरणको 
लसफाररस गनय देहायको अन्तरवाताय तथा सूशचकरण सलमलत रहनेछाः 
(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत    - संयोजक 
(ख) अध्यि वा प्रमखुिे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलिकृत स्तरको कमयचारी  -  सदस्य 
(ग) गाउाँपालिका वा नगरपालिकाको ववषयगत िाखा प्रमखु -सदस्य 

६. सूशचकरणको वववरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बमोशजम सबैभन्दा बढी 
अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दफा ५ बमोशजमको सलमलतको लसफाररसको 
आिारमा कायायियिे उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम 
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गनय तोवकएको िाखा आठद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनसुार 
सूशचकरणको वववरण प्रकािन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूशचकरण प्रकािन गदाय पद संख्या भन्दा 
दोव्बर संख्यामा वैकशल्पक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकािन गनुयपनेछ र 
लसफाररि भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टााँस गनुयपनेछ।  

तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सशुचकरण गनय 
सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई 
लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेाः (१) कायायियिे सूशचकृत गरेका मखु्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) 
ठदनको म्याद ठदई करार गनय सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अविी लभत्र करार सम्झौता गनय आउने 
सूशचकृत उम्मेदवारसाँग कायायियिे अनसूुची - १ बमोशजमको कायय-वववरण 
सवहत अनसूुची - 4 बमोशजमको ढााँचामा करार गनुयपनेछ । उक्त अवलि 
लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमिाः वैकशल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ठदई 
करार गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम करार गरे पश्चात अनसूुची - ५ बमोशजको 
पत्र कायायियिे प्राववलिक कमयचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम कायायियिे काययवववरण ठदाँदा ववषयगत 
िाखा समेत तोकी काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस काययववलि बमोशजम करार गदाय सामान्यत आलथयक वषयको 
श्रावण १ (एक) देशख अको वषयको असारसम्मका िालग मात्र करार गनुय 
पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने काम समाप्त भएमा वा पयायप्त नभएमा वा 
काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहिे कामको बोझ र अविी हेरी 
करारको अविी घटाउन सक्नेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोशजम एक आलथयक वषयको लनशम्त सेवा करारमा 
लिएको व्यशक्तिाई पनुाः अको वषयको िालग सेवा करारमा लिन ुपरेमा पनुाः 
पररिण, छनौट र िरुू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राववलिक कमयचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनय नचाहेमा 
कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी कायायियमा लिशखत रुपमा जानकारी 
गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा 
त्यस्तो व्यशक्तिाई पनुाः करारमा काम गने अवसर ठदईने छैन । 

(८) यस दफा ववपररतको अवलि उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख 
भए भन्दा बढी रकम भकु्तानी ठदएमा त्यसरी अवलि उल्िेख गने वा रकम 
भकु्तानी गने कमयचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र 
ववभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।  

८. कायय ितय, पाररश्रलमक र अवलि :  (१) यस काययववलि बमोशजम सेवा करार 
सम्झौता गररएका प्राववलिक कमयचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बशन्ित तह 
वा पदको िरुु तिब स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए 
बमोशजम हनुेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररेट 
बमोशजम करारमा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन 
सवकनेछ ।  

(२)  कायायियिे कायय-वववरणमा उल्िेख भए बमोशजम प्रगलतको 
स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका आिारमा कायय सम्पादन अनसुार करारमा 
उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा 
अन्य भत्ता उपिब्ि गराउन सवकन ेछैन ्। 

(३) कायायियिे करारका प्राववलिक कमयचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी 
गदाय लनजिे मवहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको 
प्रलतवेदन तयार गनय िगाई सम्बशन्ित ववषयगत िाखाको लसफाररिको 
आिारमा मात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 
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(४) यस काययववलि बमोशजम प्राववलिक कमयचारीिे करारमा काम गरेकै 
आिारमा पलछ कुन ैपलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयकु्ती हनुाका िालग 
कुनै पलन दाबी गनय पाउाँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोशजम करार गदाय काम िरुु गने लमलत र अन्त्य 
गने लमलत समेत उल्िेख गनुयपनेछ। तर त्यस्तो करारको अविी एक पटकमा 
१ (एक) वषय भन्दा बढी हनुे छैन । 

९. करार समाप्तीाः (१) यस काययववलि बमोशजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा 
नेपािको संवविान बमोशजम कमयचारी समायोजन भई खवटई आएमा त्यस्तो 
व्यशक्तको करार स्वताः अन्त्य हनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलिक कमयचारीको कायय सन्तोषजनक 
नभएको भलन काययरत ववषयगत िाखा वा कायायियिे लसफाररि गरेमा अध्यि 
वा प्रमखुिे आवश्यक छानववन गनय िगाई सफाइको मौका ठदई कायायियिे 
जनुसकैु अवस्थामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. वववविाः यस काययववलि कायायन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुय परेमा यस 
काययववलि तथा प्रचलित कानूनसाँग नबाशझने गरी गाउाँपालिकािे आवश्यक 
लनणयय गनय सक्नेछ ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची - १ 
(बुाँदा ४.१साँग सम्बशन्ित काययवववरणको ढााँचा) 

खााँडादेवी गाउाँ काययपालिकको कायायिय 
माकादमु, रामेछाप 

बागमती प्रदेि, नेपाि 
 
कायय वववरणको नमनुााः 
प्राववलिक कमयचारीको पद नामाः  काम गनुयपने स्थानाः 
प्राववलिक कमयचारीको नामाः    
   
सपुररवेिकाः                        प्रलतवेदन पेि गनुयपने अलिकारीाः  
कायय वववरणाः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या २३ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७४।१२।१२ 

9 
 
 

अनसूुची - २ 

(बुाँदा ४.१साँग सम्बशन्ित आवेदनको ढााँचा) 
खााँडादेवी गाउाँ काययपालिकको कायायिय 

माकादमु, रामेछाप 
बागमती प्रदेि, नेपाि 

 
करारमा सेवा लिने सम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकाशित लमलत : २०७  /    /     ) 
 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको िागी ..............................(ववषयगत िाखा) मा 
रहने गरी .............................................................(पद) को रुपमा 
देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राववलिक कमयचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे 
योग्यता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे १५ 
(पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरेको रलसद सवहत दरखास्त 
ठदन हनु सम्वशन्ित सवैको िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको 
फाराम, दरखास्त दस्तरु, कायय–वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका ितयहरु सवहतको 
ववस्ततृ वववरण कायायियबाट वा वेवसाइट www.khandadevimun.gov.np  बाट 
उपिब्ि हनुेछ ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

 
  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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२. िैशिक योग्यता र अनभुव (नमनुा) : 
१. नपेािी नागररक । 
२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैाः नेपाि सरकारवाट मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Civil 

Engineering मा स्नातक (B.E) र कुन ैसम्बि ववषयमा ववषयमा स्नातकोत्तर 
गरेको । 

३. अनभुवको हकमा B.E उतीणय गरी सम्बि काययमा कम्तीमा ...... वषयको कायय 
अनभुव भएको  ।  

४. .... वषय उमेर परुा भई .... वषय ननाघकेो हनुपुन े। 
५. नपेाि इशन्जलनयररङ्ग काउशन्सिमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तमा संिग्न गनुयपनेाः उम्मेदवारको व्यशक्तगत वववरण, िैशिक योग्यताको 

प्रमाशणत प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप, 
अनभुवको प्रमाशणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नपेाि कानून बमोशजम ववलभन्न 
काउशन्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताय भएको प्रमाशणत प्रलतलिवप संिग्न 
हनुपुनेछ । पेि गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे हस्तािर 
गरी प्रमाशणत गने ।  

 
 
 
 
 

  खा
ँडादे
वी 
गाउँ
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अनसूुची - ३ 
(बुाँदा ४.२ साँग सम्बशन्ित दरखास्त फारामको ढााँचा) 
....................नगर/गाउाँ काययपालिकको कायायिय 

.............................. 
प्रदेि नं..., नेपाि 

 
करारको िालग दरखास्त फाराम 

    (क) वैयशक्तक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रेजी िूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : लमलत: 

स्थायी 
िेगाना 

क) 
शजल्िा 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) 
टोि: 

ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              (ईशस्व 
संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषय            
मवहना 

   (ख) िैशिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहने आवश्यक न्यूनतम िैशिक 
योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोडय/ता
लिम ठदने संस्था 

िैशिक 
उपालि/ता
लिम  

संकाय शे्रणी/प्रलत
ित 

मूि 
ववषय 

िैशिक योग्यता      

     

तालिम      

हािसािै 
शखचेको पासपोटय 
साईजको परैु 
मखुाकृलत देशखने 
फोटो यहााँ टास्न े
र फोटो र 
फाराममा पने 
गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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ा
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 ग) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कायायिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलि 

देशख सम्म 
       
       

 
मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य 
िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुन ै कुरा ढााँटे वा िकुाएको िहररएमा प्रचलित कानून बमोशजम 
सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेशखत 
सबै ितय तथा लनयमहरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथ ैकरारमा उल्िेशखत ितयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र 
करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कशम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूचना ठदई कायायियमा लनवेदन ठदनेछु । 
 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 
 

 

लमलत: 
कायायियिे भनाेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखताः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेशखत िगायत लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे 
प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप, 
(३) न्यूनतम िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कायय (इशन्जलनयररङ्ग, स्वास््य 
तथा पि ुशचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, 
तालिम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आठद । खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची - ४ 
(बुाँदा ७.१ साँग सम्बशन्ित करार सम्झौताको ढााँचा) 

करार सम्झौता 
 

खााँडादेवी गाउाँ काययपालिकाको कायायिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र 
....................शजल्िा, ...................नगरपालिका/गाउाँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको .................................................(इशन्जलनयर) को 
कामकाज गनय गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणयय अनसुार देहायका 
कायय/ितयको अलिनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ि गराउन मन्जरु 
भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बशुझ लियौं ठदयौं : 
१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कायय वववरण 

अनसुारको कायय पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा उपशस्थत भई गनुय पनेछ र 
आवश्यकतानसुार थप काम गनुय पनेछ । 

२. काम गनुयपने स्थान :..........................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक मवहना व्यलतत भएपलछ, पवहिो 

पििे दोश्रो पििाई मालसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ि 
गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनााः दोश्रो पििे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था 
भएका आचरण तथा अनिुासन सम्बन्िी व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. ववदााः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन वकलसमको लबदा 
उपिब्ि हनुे छैन । साथै कायायियको िालग आवश्यक परेको खण्डमा लबदाको 
ठदनमा पलन सेवा उपिब्ि गराउन ु पनेछ । यसरी सावयजलनक लबदाको ठदनमा 
कायायियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो 
पििाई ठदईनेछ ।  

६. कायायिय सम्पशत्तको सरुिााः दोस्रो पििे कायायियको चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी 
वा वहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतय वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो 
पििाई ठदन ुपनेछ । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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७. गोप्यतााः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र, शजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा 
कागजात कुनै अनलिकृत व्यशक्त वा देििाई उपिब्ि गराएको प्रमाशणत भएमा दोस्रो 
पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको शततपूलतय दोश्रो पिबाट 
भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत राशखनेछ ।   

८. करार अवलिाः यो करार २०७...  ।........।..........देशख िाग ुभई २०७.....असार 
१५ सम्मको िालग हनुेछ ।  

९. काययसम्पादन मूल्याकंनाः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूल्यांकन गन े
र सो मूल्यांकन गदाय सािवसािी लनरन्तरता ठदन उपयकु्त देशखएमा काययववलिको 
दफा ९ बमोशजम करार लनशश्चत अवलिको िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितयको अन्त्याः दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
िगातार ७ (सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा 
ठदन नसकेमा अनपुशस्थत रहेको अवलिको पाररश्रलमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र 
सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वताः यो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था 
गनय वािा पने छैन । दोश्रो पििे िारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुन ै
कारणिे सेवा ठदन असमथय भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्िी 
कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गनय सक्नेछ र लनजको 
सट्टा अको व्यशक्त करारमा राशख काम िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नेाः दोश्रो पििे यस करार बमोशजम काम गरेकै आिारमा पलछ कुनै पलन 
पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयशुक्त हनुाका िालग दाबी गनय पााँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनेुाः यस संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि 
कानून बमोशजम हनुेछ ।  

 
गाउाँपालिकाको तफय बाट : दोस्रो पि (करार गने व्यशक्त):  
हस्तािर : हस्तािर :  
नाम :    नाम : 
पद :  िेगाना :  
 
कायायियको छापाः  
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अनसूुची - ५ 
(बुाँदा ७.२ साँग सम्बशन्ित करार सूचना पत्रको ढााँचा) 

खााँडादेवी गाउाँपालिका 
गाउाँ काययपालिकको कायायिय 

माकादमु, रामेछाप 
बागमती प्रदेि, नेपाि 

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

 
ववषयाः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणययानसुार सूशचकरण गररए बमोशजम 
............................ (पदको नाम वा काम) का िालग यसैसाथ संिग्न करार 
(सम्झौता) बमोशजम लमलत २०७....।....।...  देशख २०७....।.....।.... सम्म 
करारमा राशखएको हुाँदा संिग्न काययितय अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवयक र 
व्यवसावयक मूल्य मान्यता अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइन्छ।  
 साथै आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस गाउाँपालिकाको कमयचारीिे पािना 
गनुयपने आचार संवहता र आचरणको समेत पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

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

   प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत  
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  मूल्य रू.1०।- 
 

 

बोिाथयाः 

श्री आलथयक प्रिासन िाखााः प्रमाशणत हाशजर/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका 
आिारमा सम्झौता बमोशजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनहुनु ।  

श्री प्रिासन िाखााः हाशजरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री वडा कायायिय, ....................................  
गाउाँ काययपालिकाको कायायिय । 
 
  
  sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&$.!@.)% 

 k|df0fLs/0f ldltM @)&$.!@.!@ 

                cf1fn],  

                                  lji0f' k|;fb ;'j]bL 
                                k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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