
वर्ज ु गाउँपालिकामा करारमा प्राववधिक कमचुारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायवुवधि, २०७5 

संशोिन गने ऐन 

वर्ज ु गाउँपालिकामा करारमा प्राववधिक कमचुारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी ( पहििो संशोिन) कायवुवधि, २०७७        लमत िः २०७७।०६।११ 
 

वर्जगुाउँपालिकािे उपिब्ि गराउने सेवा प्रवाि र ववकास तनमाुणको कायिुाई व्यवस्स्थ  र प्रभावकारी बनाउन यस 
गाउँपालिकाको िाधग नेपाि सरकारि ेस्वीकृ  गरेको कमचुारी दरवस्न्दको अधिनमा रहि ररक्  पदमा आवश्यक 
र्नशस्क्  करार सम्झौ ाका आिारमा सेवा करारमा लिने कायिुाई व्यवस्स्थ  गनकुा िाधग वर्ज ुगाउँ सभािे 
लमत  २०७५/१२/२९ मा यो कायवुवधि स्वीकृ  गरी र्ारी गरेको छ ।  
 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस कायवुवधिको नाम " वर्ज ु गाउँपालिकामा करारमा प्राववधिक कमचुारी व्यवस्थापन सम्बन्िी 
कायवुवधि, २०७5" रिेको छ ।  

ख. यो कायवुवधि कायपुालिकािे तनणयु गरेको लमत बाट प्रारम्भ िजनेछ । 
२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा यस कायवुवधिमा- 

क.  "अध्यक्ष " भन्नािे वर्ज ुगाउँपालिकाको अध्यक्ष  सम्झनज पदुछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनज पदुछ ।  
ग.  "कायवुवधि" भन्नािे “ वर्ज ु गाउँपालिकामा करारमा प्राववधिक कमचुारी व्यवस्थापन सम्बन्िी 

कायवुवधि, २०७५” सम्झनज पदुछ ।  
घ.  "कायाुिय" भन्नािे गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय सम्झनज पदुछ । 
ङ. "प्राववधिक कमचुारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोस्र्म प्राववधिक सेवा उपिब्ि गराउन े गरी व्यवस्था 

भएका कमचुारी सम्झनज पदुछ । 
च. "सलमत " भन्नािे दफा ५ बमोस्र्म गहि  अन् वा ाु  था सूधचकरण सलमत  सम्झनज पदुछ । 

३. कायवुवधि िागू हजने िते्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) 
 था स्थानीय  िमा सेवा प्रवाि सम्बन्िी व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोस्र्म प्राववधिक कमचुारी करारमा 
राख्ने प्रयोर्नको िाधग यो कायवुवधि स्वीकृ  गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायाुियिे देिायको सेवासँग सम्बस्न्ि  प्राववधिक कमचुारी यस कायवुवधि बमोस्र्म अवधि  ोकी 
करारमा राख्न सक्नेछिः  

(क) इस्न्र्तनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्ि  
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्ि  
(ग) पशज सेवासँग सम्बस्न्ि  
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्ि  
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्ि  
(छ) अन्य कज नै प्राववधिक सेवासँग सम्बस्न्ि  । 



 
४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बमोस्र्मका प्राववधिक कमचुारी कायाुियिे करारमा राख्ने प्रयोर्नको िाधग 

सूधचकरण  था छनौट सम्बन्िी व्यवस्था देिाय बमोस्र्म िजनेछिः  
(१) आवश्यक र्नशस्क् को  अनजसूधच - १ बमोस्र्म स्वीकृ  काय ुवववरण बमोस्र्म पद वा सेवा क्षेत्र 

 था सम्बस्न्ि  सेवा समूिको योग्य ा, पाररश्रलमक, सेवा श  ु समे   ोकी सम्बस्न्ि  कायाुियको 
सूचनापाटी, वेभसाईट  था अन्य कज नै सावरु्तनक स्थिमा अनजसूची - २ बमोस्र्मको ढाँचामा कम् ीमा ७ 
(सात) हदनको सूचना प्रकाशन गनजपुनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनजसूची - ३ बमोस्र्म िजनेछ । आवेदन दस् जर गाउँपालिकाबाट तनिाुरण 
भए बमोस्र्म िजनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म पन ुआएका आवेदनिरु देिायको आिारमा दफा ५ को सलमत िे मूल्याङ्कन 
गरी सजधचकृ  गनजपुनेछ :  

क. शैक्षक्षक योग्य ा वाप  - ६० (सािी) अंक, (ववलशष्ट शे्रणी वाप  ६०, प्रथम शे्रणी वाप  ५५, 
द्धि ीय शे्रणी वाप  ५०,   ृीय शे्रणी वाप  ४५, (त्रत्रभजवन ववश्वववद्याियको अकं गणनाका 
आिारमा) । 

ख. काय ुअनजभव वाप  - १० (दश) अंक (प्रत  वष ु २ अंकको दरिे, प्रमाणण  वववरण संिग्न 
भएको िजनजपने) । 

 ग. स्थानीय बालसन्दािाई देिाय बमोस्र्म - १० (दश) अंक  
१. वर्ज ुगाउँपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक 
२.सजनसरी स्र्ल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक  

घ. अन् वा ाुमा अधिक म २० अंक । यस अनजसार अकं प्रदान गदा ु न्यजन म ८ (आि) र 
अधिक म १४ (चौि) को सीमालभत्र रिी प्रदान गनजपुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्र्म आवेदन माग गदाु प्राववधिक काय ु (इस्न्र्तनयररगं, स्वास््य  था पशज 
धचककत्सा िगाय का अन्य क्षेत्र) का िाधग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्  गरेका 
व्यस्क् िे मात्र आवेदन हदन सक्नेछन ्। 

५. अन्तवाुताु र सूधचकरण सलमततः माग पद संख्याका आिारमा कायवुवधिको दफा (४) को उपदफा (३) 
बमोस्र्म उच्च म अंक प्राप्  गरेका उम्मेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गन ु र अन् वाु ाु समे  लिई 
सूधचकरणको लसफाररस गन ुदेिायको अन् रवा ाु  था सूधचकरण सलमत  रिनेछिः 
(क) प्रमजख प्रशासकीय अधिकृ      -  संयोर्क 
(ख) अध्यक्ष वा प्रमजखिे  ोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अधिकृ  स् रको कमचुारी   -  सदस्य 
(ग) वर्ज ु गाउँपालिकाको ववषयग  शाखा प्रमजख        - सदस्य 

1 

 
पहििो सशंोिनद्िारा थप । 



 
 
६. सूधचकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोस्र्म सबैभन्दा बढी अंक प्राप्  गने उम्मेदवारिरु दफा 

५ बमोस्र्मको सलमत को लसफाररसको आिारमा वर्ज ुगाउँपालिका कायाुियि ेउम्मेदवारिरुको रोि नम्बर, 
नाम थर, िेगाना, काम गन ु ोककएको शाखा आहद समे  उल्िेख गरी योग्य ाक्रम अनजसार सूधचकरणको 
वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म सूधचकरण प्रकाशन गदाु पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा वैकस्ल्पक 
उम्मेदवारको सूची समे  प्रकाशन गनजपुनेछ र लसफाररश भएका उम्मेदवारिरुको सूची सूचना पाटीमा समे  
टाँस गनजपुनेछ ।  

 र आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सजधचकरण गन ुसककनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोस्र्मका योग्य ाक्रममा रिेका उम्मेदवारिाई तछटो सञ्चार माध्यमबाट र्ानकारी 

गराई सोको अलभिेख समे  राख्नजपनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कायाुियिे सूधचकृ  गरेका मजख्य उम्मेदवारिाई ७ (सा ) हदनको म्याद हदई करार गन ु

सूचना हदनजपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको अविी लभत्र करार सम्झौ ा गन ु आउने सूधचकृ  उम्मेदवारसँग 

कायाुियि ेअनजसूची - १ बमोस्र्मको काय-ुवववरण सहि  अनजसूची - 4 बमोस्र्मको ढाँचामा करार गनजपुनेछ 
। उक्  अवधि लभत्र सम्पकु राख्न नआएमा क्रमशिः वैकस्ल्पक उम्मेदवारिाई सूचना हदई करार गन ुसककनेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म करार गरे पश्चा  अनजसूची - ५ बमोस्र्को पत्र कायाुियि े प्राववधिक 
कमचुारीिाई हदनजपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्र्म कायाुियिे कायवुववरण हदँदा ववषयग  शाखा समे   ोकी काममा िगाउनज 
पनेछ ।  

(५) यस कायवुवधि बमोस्र्म करार गदाु आधथकु वषकुो श्रावण १ (एक) देणख अको वषकुो 
असारसम्मका िाधग मात्र करार गनज ु पनेछ ।  र उक्  पदि ेगनजपुने काम समाप्  भएमा वा पयाुप्  
नभएमा वा कायपु्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय  िि ेकामको बोझ र अविी िेरी करारको अविी 
घटाउन सक्नछे ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्र्म एक आधथकु वषकुो तनस्म्  सेवा करारमा लिएको व्यस्क् िाई पजनिः अको 
वषकुो िाधग सेवा करारमा लिनज परेमा पजनिः पररक्षण, छनौट र शजरू करार सरि मातन सम्झौ ा गररनेछ ।  

(७) प्राववधिक कमचुारीिे स्वेच्छािे करार तनरन् र ा गन ुनचािेमा कम् ीमा १ (एक) महिना अगाडी 
कायाुियमा लिणख  रुपमा र्ानकारी गराउनज पनेछ । यसरी र्ानकारी नगराई करार अन्  गरी काम छोडेमा 
त्यस् ो व्यस्क् िाई पजनिः करारमा काम गने अवसर हदईने छैन । 

(८) यस दफा ववपरर को अवधि उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भजक् ानी 
हदएमा त्यसरी अवधि उल्िेख गने वा रकम भजक् ानी गने कमचुारीको  िव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर 
गररनेछ  ।  



८. काय ुशत,ु पाररश्रलमक र अवधि :  (१) यस कायवुवधि बमोस्र्म सेवा करार सम्झौ ा गररएका प्राववधिक 
कमचुारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बस्न्ि   ि वा पदको शजरु  िब स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौ ामा 
उल्िेख भए बमोस्र्म िजनेछ । अन्य सजवविाको िकमा प्रचलि  कानजन वमोस्र्म एव कायाुियको वर्टे 
व्यवस्थापनको अवस्था िेरी आपसी समझदारीमा तनिारुण गन ुसककनेछ । 

(२)  कायाुियिे काय-ुवववरणमा उल्िेख भए बमोस्र्म प्रगत को स्थिग  वा वस् जग  प्रत वेदनका 
आिारमा काय ुसम्पादन अनजसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा कफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ 
।  

   र करार सम्झौ ामा उल्िेख नभएको भ्रमण भत्ता कफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता कायाुियिे उपिव्ि 
गराउँदा ववशेष कामको िागी पिाइएको र ववशेष खच ुिजने भनी प्रमाणण  गरी उपिव्ि गराउनजपनेछ। 

(३) कायाुियिे करारका प्राववधिक कमचुारीको पाररश्रलमक भजक् ानी गदाु तनर्िे महिनाभरी गरेको 
कामको वववरण (Time Sheet) सहि को प्रत वेदन  यार गन ु िगाई सम्बस्न्ि  ववषयग  शाखाको 
लसफाररशको आिारमा मात्र भजक् ानी गनज ुपनेछ । 

(४) यस कायवुवधि बमोस्र्म प्राववधिक कमचुारीिे करारमा काम गरेकै आिारमा पतछ कज नै पतन पदमा 
अस्थायी वा स्थायी तनयजक् ी िजनाका िाधग कज नै पतन दाबी गन ुपाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोस्र्म करार गदाु काम शजरु गने लमत  र अन्त्य गने लमत  समे  उल्िेख 
गनजपुनेछ।  र त्यस् ो करारको अविी एक पटकमा १ (एक) वष ुभन्दा बढी िजने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) यस कायवुवधि बमोस्र्म करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको संवविान बमोस्र्म 
कमचुारी समायोर्न भई वा सघीइ वा प्रदेश कानजन वमोस्र्म खहटई आएमा त्यस् ो व्यस्क् को करार स्व िः 
अन्त्य िजनेछ । 
(२) करार सम्झौ ा गररएको प्राववधिक कमचुारीको काय ु सन् ोषर्नक नभएको भतन कायरु  ववषयग  
शाखा वा कायाुियिे लसफाररश गरेमा अध्यक्ष वा प्रमजखिे आवश्यक छानववन गन ुिगाई सफाइको मौका 
हदई कायाुियिे र्जनसजकै अवस्थामा करारबाट िटाउन सककनेछ ।  

१०. वववविः यस कायवुवधि कायाुन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनज ुपरेमा यस कायवुवधि  था प्रचलि  कानूनसँग 
नबाणझने गरी गाउँपालिकाि ेआवश्यक तनणयु गन ुसक्नेछ ।  

  



अनजसूची - १ 
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्न्ि  कायवुववरणको ढाँचा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अमहिवेल्िा सजनसरी 

प्रदेश नं. १ नेपाि 
 
काय ुवववरणको नमजनाः 
कमचुारीको पद नामिः  काम गनजपुने स्थानिः 
कमचुारीको नामिः       
सजपररवेक्षकिः  प्रत वेदन पेश गनजपुने अधिकारीिः  
काय ुवववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनजसूची - २ 
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्न्ि  आवेदनको ढाचँा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अमहिवेल्िा सजनसरी 

प्रदेश नं १ नेपाि 
 

करारमा सेवा लिने सम्बन्िी सूचना 
(सजचना प्रकालश  लमत  :      /    /     ) 

 
.........गाउँपालिकाको िागी ..............................(ववषयग  शाखा) मा रिने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देिायको संख्या र योग्य ा भएको प्राववधिक कमचुारी 
करारमा राख्नज पने भएकािे योग्य ा पजगेका नेपािी नागररकिरुिे यो सूचना प्रकालश  भएको लमत िे १५ (पन्र) 
हदन लभत्र हदनको २:०० बर्ेसम्म रार्स्व त रेको रलसद सहि  दरखास्  हदन िजन सम्वस्न्ि  सवैको िाधग यो 
सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्  दस् जर, काय–ुवववरण, पाररश्रलमक, सेवाका श िुरु सहि को 
ववस्  ृ वववरण कायाुियबाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ि िजनेछ ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

२. शैक्षिक योग्यता र अनजभव (नमजना) : 
१. नपेािी नागररक । 
२. न्यनू म योग्य ा (र्स् िैः नपेाि सरकारवाट मान्य ा प्राप्  ववश्वववद्याियवाट C iv il E n g ineering मा 

स्ना क (B.E) र कज न ैसम्बद्ि ववषयमा ववषयमा स्ना कोत्तर गरेको । 
३. अनजभवको िकमा B.E उ ीण ुगरी सम्बद्ि कायमुा कम् ीमा ...... वषकुो काय ुअनजभव भएको  ।  
४. .... वष ुउमेर पजरा भई .... वष ुननाघेको िजनजपने । 
५. नपेाि इस्न्र्तनयररङ्ग काउस्न्सिमा द ा ुभएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलि  कानजनद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तमा संिग्न गनजपुनेः उम्मदेवारको व्यस्क् ग  वववरण, शैक्षक्षक योग्य ाको प्रमाणण  प्रत लिवप, नेपािी 

नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रमाणण  प्रत लिवप, अनजभवको प्रमाणण  प्रत लिवप  था प्रचलि  नेपाि कानून 
बमोस्र्म ववलभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यमा द ाु भएको प्रमाणण  प्रत लिवप संिग्न िजनजपनेछ । पेश 
गररने सबै प्रत लिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे िस् ाक्षर गरी प्रमाणण  गने ।  

अनजसूची - ३ 
(बजँदा ४.२ सँग सम्बस्न्ि  दरखास्  फारामको ढाचँा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय िािसािै णखचेको 
पासपोटु साईर्को 
पजरै मजखाकृत  देणखने 
फोटो यिाँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस् ख  



अमहिवेल्िा सजनसरी 
प्रदेश नं. १ नेपाि 

 
करारको िाधग दरखास्त फाराम 

(क) वैयस्क् क वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रेर्ी िूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररक ा नं: र्ारी गने स्र्ल्िा : लमत  : 
स्थायी िेगाना क) 

स्र्ल्िा 
ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) माग/ुघर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबजको नाम, थर : र्न्म लमत  :             (वव.सं.मा)              (ईस्स्व संव मा) 
बारे्को नाम, थर : िािको उमेर :             वष ु           महिना 
(ख) शकै्षक्षक योग्य ा/ ालिम (दरखास्  फाराम भरेको पदको िाधग चाहिने आवश्यक न्यून म शैक्षक्षक योग्य ा/ ालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोर्/ुतालिम ददने 
संस्था 

शैक्षिक उपाधि/तालिम  संकाय शे्रणी/प्रततशत मूि ववषय 

शैक्षक्षक योग्य ा      
     

 ालिम      
(ग) अनजभव सम्बन्िी वववरण  

कायाुिय पद सेवा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवधि 

देखख सम्म 
       
       

मैिे यस दरखास् मा खजिाएका सम्पूण ुवववरणिरु सत्य छन ्। दरखास्  बजझाएको पदको सूचनाको िाधग अयोग्य ििररने गरी कज नै सर्ाय पाएको छैन । कज नै कज रा ढाँटे वा 
िजकाएको ििररएमा प्रचलि  कानून बमोस्र्म सिनेछज /बजझाउनेछज  । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलि  कानून  था यस दरखास्  फारामका पषृ्ििरुमा उल्िेणख  सबै श  ु था 
तनयमिरु पािना गन ुमन्र्जर गदुछज  । साथै करारमा उल्िेणख  श िुरु पूण ुरुपमा पािना गनेछज  र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाु कस्म् मा ३ महिनाको पूव ु
सूचना हदई कायाुियमा तनवेदन हदनेछज  । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायाँ बायाँ 
 
 

 

लमतत: 

कायाुियिे भनेिः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्  अस्वीकृ  भए सो को कारण : 
दरखास्  रुर्ज गनेको नाम र दस् ख िः 
लमत  : 

दरखास्  स्वीकृ /अस्वीकृ  गनेको 
दस् ख  
लमत  : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूचनामा उल्िेणख  िगाय  तनम्नलिणख  कागर्ा िरु अतनवाय ुरुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाणण  गरी पेश गनज ुपनेछ । 
(१) नेपािी नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रत लिवप,   (२) समकक्ष ा र सम्बद्ि आवश्यक पनेमा सो को प्रत लिवप, (३) न्यून म शैक्षक्षक योग्य ाको प्रमाणपत्र र 

चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रत लिवप, प्राववधिक काय ु (इस्न्र्तनयररङ्ग, स्वास््य  था पशज धचककत्सा िगाय का अन्य क्षेत्र) का िाधग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रमाणपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रत लिवप,  ालिम र अनजभव आवश्यक पनेमा सो समे को प्रत लिवप, आहद । 



अनजसूची - ४ 

(बजँदा ७.१ सँग सम्बस्न्ि  करार सम्झौ ाको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

.........गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय, (यसपतछ पहििो पक्ष भतनएको) र ....................स्र्ल्िा, 

...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ 
(यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) का बीच वर्ज ुगाउँपालिकाको ................................................. को कामकार् गन ु
गराउन लमत  २०७   /......./...... को तनणयु अनजसार देिायका काय/ुश कुो अधिनमा रहि दोश्रो पक्षि े पहििो 
पक्षिाई सेवा उपिब्ि गराउन मन्र्जर भएकािे यो करारको संझौ ा गरी एक/एक प्रत  आपसमा बजणझ लियौं हदयौं 
: 
१. कामकार् सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफज िाई  ोककएको संिग्न काय ुवववरण अनजसारको काय ुपहििो पक्षिे 

 ोकेको समय र स्थानमा उपस्स्थ  भई गनज ुपनेछ र आवश्यक ानजसार थप काम गनज ुपनेछ । 
२. काम गनज ुपने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक महिना व्यत   भएपतछ, पहििो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई 

मालसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलमक 
उपिब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलि  कानूनमा ब्यवस्था भएका आचरण 
 था अनजशासन सम्बन्िी व्यवस्थािरु पािना गनज ुपनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पक्षिाई साबरु्तनक त्रबदा बािेक अन्य कज नै पतन ककलसमको त्रबदा उपिब्ि िजने छैन । साथ ै
कायाुियको िाधग आवश्यक परेको खण्डमा त्रबदाको हदनमा पतन सवेा उपिब्ि गराउनज पनेछ । यसरी 
सावरु्तनक त्रबदाको हदनमा कायाुियमा काम िगाए बाप  मालसक करार रकमको दामासािीिे रकम दोश्रो 
पक्षिाई हदईनेछ ।  

६. कायाुिय सम्पविको सजरिाः दोस्रो पक्षि ेकायाुियको चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी वा हिनालमना गरेमा 
सो को क्षत पूत  ुवा िानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई हदनज पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायािुयको कागर्पत्र, स्र्न्सी सामान एवं गोप्य कज रा वा कागर्ा  कज नै अनधिकृ  
व्यस्क्  वा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रमाणण  भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी 
नोक्सानीको स्त पूत  ुदोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समे  राणखनेछ ।   

८. करार अवधिः यो करार २०७...  ।........।..........देणख िागज भई २०७.....असार १५ सम्मको िाधग िजनेछ ।  
९. कायसुम्पादन मूल्यांकनः पहििो पक्षिे दोस्रो पक्षको काय ुसम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदा ु

सािवसािी तनरन् र ा हदन उपयजक्  देणखएमा कायवुवधिको दफा ९ बमोस्र्म करार तनस्श्च  अवधिको िाधग 
थप िजन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतकुो अन््यः दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई िगा ार ७ (सा ) हदन भन्दा 
बढी उक्  सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन् ोषर्नक सेवा हदन नसकेमा अनजपस्स्थ  रिेको अवधिको पाररश्रलमक 
दामासाहििे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्व िः यो सझंौ ा पहििो पक्षिे रद्ि गरी अको 
ब्यवस्था गन ुवािा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कज नै कारणिे सेवा हदन 
असमथ ुभएमा वा काम सन् ोषर्नक नभएमा वा आचरण सम्बन्िी कज रािरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो 



पक्षसंगको सझंौ ा रद्ि गन ुसक्नेछ र तनर्को सट्टा अको व्यस्क्  करारमा राणख काम िगाउन बािा पने 
छैन ।  

११. दावी नपजग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोस्र्म काम गरेकै आिारमा पतछ कज नै पतन पदमा अस्थायी वा 
स्थायी तनयजस्क्  िजनाका िाधग दाबी गन ुपाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हजनेः यस संझौ ामा उल्िेख नभएको कज रा प्रचलि  नेपाि कानून बमोस्र्म िजनेछ ।  
 

वर्ज ुगाउँपालिकाको तफुबाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यक्तत):  
िस् ाक्षर : िस् ाक्षर :  
नाम :    नाम : 
पद :  िेगाना :  
कायाुियको छापिः  
  

  



अनजसूची - ५ 
(बजँदा ७.२ सँग सम्बस्न्ि  करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अमहिवेल्िा सजनसरी 

प्रदेश नं.१ नेपाि 
 

च.नं.         लमत िः    
प.सं.  
 

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

ववषयिः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई लमत  २०७...।....।... तनणयुानजसार सूधचकरण गररए बमोस्र्म ............................ (पदको नाम वा 
काम) का िाधग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बमोस्र्म लमत  २०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्म 
करारमा राणखएको िज ँदा संिग्न कायशु  ुअनजरुप आफनो काम इमान्दारीपूवकु र व्यवसातयक मूल्य मान्य ा अनजरुप 
गनजिुजन र्ानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम क वु्य पािना गदाु यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको कमचुारीिे पािना गनजपुने आचार 
संहि ा र आचरणको समे  पररपािना िजन र्ानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमजख प्रशासकीय अधिकृ  

बोिाथःु 
श्री आधथकु प्रशासन शाखािः प्रमाणण  िास्र्र/Time Sheet सहि को प्रत वेदनका आिारमा सम्झौ ा बमोस्र्मको 

रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनजिजन ।  
श्री प्रशासन शाखािः िास्र्रीको व्यवस्था िजन ।  
श्री वडा कायाुिय, ....................................  

गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय । 


