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भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 

 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
दफा १०२ र बर्ज ु गाउँपालिका कायसुम्पादन तनयिाििी २०७५ बिोजर्ि गाउँ 
कायपुालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायवुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको िाधग 
प्रकािन गररएको छ । 
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िर्ज ु गाउँपालिकािा करारिा र्निजक्त व्यिस्थापन गने सम्बन्धी कायवुिधध,  २०७5 

संिोधन गने ऐन                                                                                                संिोधन लितत 

िर्ज ु गाउँपालिकािा करारिा र्निजक्त व्यिस्थापन गने सम्बन्धी ( पहििो संिोधन) कायवुिधध, २०७७        लिततिः २०७७।०६।११ 
 

वर्जगुाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास तनिाुणको कायिुाई व्यवस्स्थि र प्रभावकारी बनाउन यस 
गाउँपालिकाको िाधग नेपाि सरकारि ेस्वीकृि गरेको किचुारी दरवस्न्दको अधधनिा रहह ररक्ि पदिा आवश्यक 
र्नशस्क्ि करार सम्झौिाका आधारिा सेवा करारिा लिने कायिुाई व्यवस्स्थि गनकुा िाधग वर्ज ुगाउँ सभािे 
लिति २०७५/१२/२९ िा यो कायवुवधध स्वीकृि गरी र्ारी गरेको छ ।  
 
१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भिः 

क. यस कायवुवधधको नाि " वर्ज ु गाउँपालिकािा करारिा प्राववधधक किचुारी व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवुवधध, २०७5" रहेको छ ।  

ख. यो कायवुवधध कायपुालिकािे तनणयु गरेको लितिबाट प्रारम्भ हजनेछ । 
२. पररभाषािः  ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुवधधिा- 

क.  "अध्यक्ष " भन्नािे वर्ज ुगाउँपालिकाको अध्यक्ष  सम्झनज पदुछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनज पदुछ ।  
ग.  "कायवुवधध" भन्नािे “ वर्ज ु गाउँपालिकािा करारिा प्राववधधक किचुारी व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायवुवधध, २०७५” सम्झनज पदुछ ।  
घ.  "कायाुिय" भन्नािे गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय सम्झनज पदुछ । 
ङ. "प्राववधधक किचुारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोस्र्ि प्राववधधक सेवा उपिब्ध गराउन े गरी व्यवस्था 

भएका किचुारी सम्झनज पदुछ । 
च. "सलिति" भन्नािे दफा ५ बिोस्र्ि गहिि अन्िवािाु िथा सूधचकरण सलिति सम्झनज पदुछ । 

३. कायवुिधध िागू िजने िते्र र सेिािः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) 
िथा स्थानीय िहिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोस्र्ि प्राववधधक किचुारी करारिा 
राख्ने प्रयोर्नको िाधग यो कायवुवधध स्वीकृि गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायाुियिे देहायको सेवासँग सम्बस्न्धि प्राववधधक किचुारी यस कायवुवधध बिोस्र्ि अवधध िोकी 
करारिा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्र्तनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धि 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्धि 
(ग) पशज सेवासँग सम्बस्न्धि 
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धि 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्धि 
(छ) अन्य कज नै प्राववधधक सेवासँग सम्बस्न्धि । 
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४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थािः दफा ३ बिोस्र्िका प्राववधधक किचुारी कायाुियिे करारिा राख्ने प्रयोर्नको िाधग 

सूधचकरण िथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बिोस्र्ि हजनेछः  
(१) आवश्यक र्नशस्क्िको  अनजसूधच - १ बिोस्र्ि स्वीकृि काय ुवववरण बिोस्र्ि पद वा सेवा क्षेत्र 

िथा सम्बस्न्धि सेवा सिूहको योग्यिा, पाररश्रलिक, सेवा शि ु सिेि िोकी सम्बस्न्धि कायाुियको 
सूचनापाटी, वेभसाईट िथा अन्य कज नै सावरु्तनक स्थििा अनजसूची - २ बिोस्र्िको ढाँचािा कम्िीिा ७ 
(सात) हदनको सूचना प्रकाशन गनजपुनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनजसूची - ३ बिोस्र्ि हजनेछ । आवेदन दस्िजर गाउँपालिकाबाट तनधाुरण 
भए बिोस्र्ि हजनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्र्ि पन ुआएका आवेदनहरु देहायको आधारिा दफा ५ को सलितििे िूल्याङ्कन 
गरी सजधचकृि गनजपुनेछ :  

क. शैक्षक्षक योग्यिा वापि - ६० (सािी) अंक, (ववलशष्ट शे्रणी वापि ६०, प्रथि शे्रणी वापि ५५, 
द्धधिीय शे्रणी वापि ५०, ििृीय शे्रणी वापि ४५, (त्रत्रभजवन ववश्वववद्याियको अकं गणनाका 
आधारिा) । 

ख. काय ुअनजभव वापि - १० (दश) अंक (प्रति वष ु २ अंकको दरिे, प्रिाणणि वववरण संिग्न 
भएको हजनजपने) । 

 ग. स्थानीय बालसन्दािाई देहाय बिोस्र्ि - १० (दश) अंक  
१. वर्ज ुगाउँपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अंक 
२.सजनसरी स्र्ल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अंक  

घ. अन्िवािाुिा अधधकिि २० अंक । यस अनजसार अकं प्रदान गदा ु न्यजनिि ८ (आि) र 
अधधकिि १४ (चौध) को सीिालभत्र रही प्रदान गनजपुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्र्ि आवेदन िाग गदाु प्राववधधक काय ु (इस्न्र्तनयररगं, स्वास््य िथा पशज 
धचककत्सा िगायिका अन्य क्षेत्र) का िाधग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्ि गरेका 
व्यस्क्ििे िात्र आवेदन हदन सक्नेछन ्। 

५. अन्तिाुताु र सूधचकरण सलिततिः िाग पद संख्याका आधारिा कायवुवधधको दफा (४) को उपदफा (३) 
बिोस्र्ि उच्चिि अंक प्राप्ि गरेका उम्िेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गन ु र अन्िवाुिाु सिेि लिई 
सूधचकरणको लसफाररस गन ुदेहायको अन्िरवािाु िथा सूधचकरण सलिति रहनेछः 
(क) प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि     -  संयोर्क 
(ख) अध्यक्ष वा प्रिजखिे िोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अधधकृि स्िरको किचुारी   -  सदस्य 
(ग) वर्ज ु गाउँपालिकाको ववषयगि शाखा प्रिजख        - सदस्य 

1 
 

पहहिो सशंोधनद्धारा थप । 
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६. सूधचकरणको वििरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बिोस्र्ि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्ि गने उम्िेदवारहरु दफा 

५ बिोस्र्िको सलितिको लसफाररसको आधारिा वर्ज ुगाउँपालिका कायाुियि ेउम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, 
नाि थर, िेगाना, काि गन ुिोककएको शाखा आहद सिेि उल्िेख गरी योग्यिाक्रि अनजसार सूधचकरणको 
वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्र्ि सूधचकरण प्रकाशन गदाु पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा वैकस्ल्पक 
उम्िेदवारको सूची सिेि प्रकाशन गनजपुनेछ र लसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेि 
टाँस गनजपुनेछ ।  

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सजधचकरण गन ुसककनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्र्िका योग्यिाक्रििा रहेका उम्िेदवारिाई तछटो सञ्चार िाध्यिबाट र्ानकारी 

गराई सोको अलभिेख सिेि राख्नजपनेछ ।  
७. करार गनेिः (१) कायाुियिे सूधचकृि गरेका िजख्य उम्िेदवारिाई ७ (साि) हदनको म्याद हदई करार गन ु

सूचना हदनजपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोस्र्िको अवधी लभत्र करार सम्झौिा गन ु आउने सूधचकृि उम्िेदवारसँग 

कायाुियि ेअनजसूची - १ बिोस्र्िको काय-ुवववरण सहहि अनजसूची - 4 बिोस्र्िको ढाँचािा करार गनजपुनेछ 
। उक्ि अवधध लभत्र सम्पकु राख्न नआएिा क्रिशः वैकस्ल्पक उम्िेदवारिाई सूचना हदई करार गन ुसककनेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बिोस्र्ि करार गरे पश्चाि अनजसूची - ५ बिोस्र्को पत्र कायाुियि े प्राववधधक 
किचुारीिाई हदनजपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्र्ि कायाुियिे कायवुववरण हदँदा ववषयगि शाखा सिेि िोकी काििा िगाउनज 
पनेछ ।  

(५) यस कायवुवधध बिोस्र्ि करार गदाु आधथकु वषकुो श्रावण १ (एक) देणख अको वषकुो 
असारसम्िका िाधग िात्र करार गनज ु पनेछ । िर उक्ि पदि ेगनजपुने काि सिाप्ि भएिा वा पयाुप्ि 
नभएिा वा कायपु्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय िहि ेकािको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी 
घटाउन सक्नछे ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्र्ि एक आधथकु वषकुो तनस्म्ि सेवा करारिा लिएको व्यस्क्ििाई पजनः अको 
वषकुो िाधग सेवा करारिा लिनज परेिा पजनः पररक्षण, छनौट र शजरू करार सरह िातन सम्झौिा गररनेछ ।  

(७) प्राववधधक किचुारीिे स्वेच्छािे करार तनरन्िरिा गन ुनचाहेिा कम्िीिा १ (एक) िहहना अगाडी 
कायाुियिा लिणखि रुपिा र्ानकारी गराउनज पनेछ । यसरी र्ानकारी नगराई करार अन्ि गरी काि छोडेिा 
त्यस्िो व्यस्क्ििाई पजनः करारिा काि गने अवसर हदईने छैन । 
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(८) यस दफा ववपररिको अवधध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भजक्िानी 
हदएिा त्यसरी अवधध उल्िेख गने वा रकि भजक्िानी गने किचुारीको ििव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर 
गररनेछ  ।  

८. काय ुित,ु पाररश्रलिक र अिधध :  (१) यस कायवुवधध बिोस्र्ि सेवा करार सम्झौिा गररएका प्राववधधक 
किचुारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बस्न्धि िह वा पदको शजरु ििब स्केििा नबढ्ने गरी करार सम्झौिािा 
उल्िेख भए बिोस्र्ि हजनेछ । अन्य सजववधाको हकिा प्रचलिि कानजन विोस्र्ि एव कायाुियको वर्टे 
व्यवस्थापनको अवस्था हेरी आपसी सिझदारीिा तनधारुण गन ुसककनेछ । 

(२)  कायाुियिे काय-ुवववरणिा उल्िेख भए बिोस्र्ि प्रगतिको स्थिगि वा वस्िजगि प्रतिवेदनका 
आधारिा काय ुसम्पादन अनजसार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा कफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ 
।  

  िर करार सम्झौिािा उल्िेख नभएको भ्रिण भत्ता कफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता कायाुियिे उपिव्ध 
गराउँदा ववशेष कािको िागी पिाइएको र ववशेष खच ुहजने भनी प्रिाणणि गरी उपिव्ध गराउनजपनेछ। 

(३) कायाुियिे करारका प्राववधधक किचुारीको पाररश्रलिक भजक्िानी गदाु तनर्िे िहहनाभरी गरेको 
कािको वववरण (Time Sheet) सहहिको प्रतिवेदन ियार गन ु िगाई सम्बस्न्धि ववषयगि शाखाको 
लसफाररशको आधारिा िात्र भजक्िानी गनज ुपनेछ । 

(४) यस कायवुवधध बिोस्र्ि प्राववधधक किचुारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पतछ कज नै पतन पदिा 
अस्थायी वा स्थायी तनयजक्िी हजनाका िाधग कज नै पतन दाबी गन ुपाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोस्र्ि करार गदाु काि शजरु गने लिति र अन्त्य गने लिति सिेि उल्िेख 
गनजपुनेछ। िर त्यस्िो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वष ुभन्दा बढी हजने छैन । 

९. करार सिाप्तीिः (१) यस कायवुवधध बिोस्र्ि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको संववधान बिोस्र्ि 
किचुारी सिायोर्न भई वा सघीइ वा प्रदेश कानजन विोस्र्ि खहटई आएिा त्यस्िो व्यस्क्िको करार स्विः 
अन्त्य हजनेछ । 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववधधक किचुारीको काय ु सन्िोषर्नक नभएको भतन कायरुि ववषयगि 
शाखा वा कायाुियिे लसफाररश गरेिा अध्यक्ष वा प्रिजखिे आवश्यक छानववन गन ुिगाई सफाइको िौका 
हदई कायाुियिे र्जनसजकै अवस्थािा करारबाट हटाउन सककनेछ ।  

१०. विविधिः यस कायवुवधध कायाुन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनज ुपरेिा यस कायवुवधध िथा प्रचलिि कानूनसँग 
नबाणझने गरी गाउँपालिकाि ेआवश्यक तनणयु गन ुसक्नेछ ।  
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अनजसूची - १ 
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्न्धि कायवुववरणको ढाँचा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अिहहवेल्हा सजनसरी 

प्रदेश नं. १ नेपाि 
 
काय ुवििरणको निजनािः 
किचुारीको पद नािः  काि गनजपुने स्थानः 
किचुारीको नािः       
सजपररवेक्षकः  प्रतिवेदन पेश गनजपुने अधधकारीः  
काय ुवििरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनजसूची - २ 
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्न्धि आवेदनको ढाचँा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अिहहवेल्हा सजनसरी 

प्रदेश नं १ नेपाि 
 

करारिा सेिा लिने सम्बन्धी सूचना 
(सजचना प्रकालशि लिति :      /    /     ) 

 
.........गाउँपालिकाको िागी ..............................(ववषयगि शाखा) िा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देहायको संख्या र योग्यिा भएको प्राववधधक किचुारी 
करारिा राख्नज पने भएकािे योग्यिा पजगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकालशि भएको लितििे १५ (पन्र) 
हदन लभत्र हदनको २:०० बर्ेसम्ि रार्स्व तिरेको रलसद सहहि दरखास्ि हदन हजन सम्वस्न्धि सवैको िाधग यो 
सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्ि दस्िजर, काय–ुवववरण, पाररश्रलिक, सेवाका शिहुरु सहहिको 
ववस्ििृ वववरण कायाुियबाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ध हजनेछ ।  

पद नाि  संख्या 
  
  

२. िैक्षिक योग्यता र अनजभि (निजना) : 
१. नपेािी नागररक । 
२. न्यनूिि योग्यिा (र्स्िःै नपेाि सरकारवाट िान्यिा प्राप्ि ववश्वववद्याियवाट C iv il E n g ineering िा 

स्नािक (B.E) र कज न ैसम्बद्ध ववषयिा ववषयिा स्नािकोत्तर गरेको । 
३. अनजभवको हकिा B.E उिीण ुगरी सम्बद्ध कायिुा कम्िीिा ...... वषकुो काय ुअनजभव भएको  ।  
४. .... वष ुउिेर पजरा भई .... वष ुननाघेको हजनजपने । 
५. नपेाि इस्न्र्तनयररङ्ग काउस्न्सििा दिा ुभएको (प्रिाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलिि कानजनद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तिा संिग्न गनजपुनेिः उम्िदेवारको व्यस्क्िगि वववरण, शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणणि प्रतिलिवप, नेपािी 

नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिाणणि प्रतिलिवप, अनजभवको प्रिाणणि प्रतिलिवप िथा प्रचलिि नेपाि कानून 
बिोस्र्ि ववलभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यिा दिाु भएको प्रिाणणि प्रतिलिवप संिग्न हजनजपनेछ । पेश 
गररने सबै प्रतिलिवपको पछाडी उम्िेदवार स्वयंिे हस्िाक्षर गरी प्रिाणणि गने ।  
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अनजसूची - ३ 
(बजँदा ४.२ सँग सम्बस्न्धि दरखास्ि फारािको ढाचँा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अिहहवेल्हा सजनसरी 
प्रदेश नं. १ नेपाि 

 
करारको िाधग दरखास्त फाराि 

(क) वैयस्क्िक वववरण 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  
(अंग्रेर्ी िूिो अक्षरिा)  लिङ्ग: 

नागररकिा नं: र्ारी गने स्र्ल्िा : लिति : 
स्थायी िेगाना क) 

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

 घ) टोि : ङ) िाग/ुघर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबजको नाि, थर : र्न्ि लिति :             (वव.सं.िा)              (ईस्स्व संवििा) 
बारे्को नाि, थर : हािको उिेर :             वष ु           िहहना 

(ख) शकै्षक्षक योग्यिा/िालिि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको िाधग चाहहने आवश्यक न्यूनिि शैक्षक्षक योग्यिा/िालिि िात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यूनति 
योग्यता 

विश्िविद्यािय/बोड/ुतालिि हदने 
संस्था 

िैक्षिक उपाधध/तालिि  संकाय शे्रणी/प्रततित िूि विषय 

शैक्षक्षक योग्यिा      
     

िालिि      
(ग) अनजभि सम्बन्धी वििरण  

कायाुिय पद सेिा/सिूि/उपसििू शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधध 

देखख सम्ि 
       
       

िैिे यस दरखास्ििा खजिाएका सम्पूण ुवववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्ि बजझाएको पदको सूचनाको िाधग अयोग्य िहररने गरी कज नै सर्ाय पाएको छैन । कज नै कज रा ढाँटे वा 
िजकाएको िहररएिा प्रचलिि कानून बिोस्र्ि सहनेछज /बजझाउनेछज  । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलिि कानून िथा यस दरखास्ि फारािका पषृ्िहरुिा उल्िेणखि सबै शि ुिथा 
तनयिहरु पािना गन ुिन्र्जर गदुछज  । साथै करारिा उल्िेणखि शिहुरु पूण ुरुपिा पािना गनेछज  र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाु कस्म्ििा ३ िहहनाको पूव ु
सूचना हदई कायाुियिा तनवेदन हदनेछज  । 

उम्िेदिारको ल्याप्चे सिीछाप उम्िेदिारको दस्तखत 
दायाँ बायाँ 
 
 

 

लितत: 

कायाुियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुर्ज गनेको नाि र दस्िखिः 
लिति : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि गनेको 
दस्िखि 
लिति : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनािा उल्िेणखि िगायि तनम्नलिणखि कागर्ािहरु अतनवाय ुरुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाणणि गरी पेश गनज ुपनेछ । 

हािसािै णखचेको 
पासपोटु साईर्को 
पजरै िजखाकृति देणखने 
फोटो यहाँ टास्ने र 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारिे 
दस्िखि 
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(१) नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप,   (२) सिकक्षिा र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो को प्रतिलिवप, (३) न्यूनिि शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र र 
चाररत्रत्रक प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप, प्राववधधक काय ु(इस्न्र्तनयररङ्ग, स्वास््य िथा पशज धचककत्सा िगायिका अन्य क्षेत्र) का िाधग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रिाणपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रतिलिवप, िालिि र अनजभव आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रतिलिवप, आहद । 
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अनजसूची - ४ 

(बजँदा ७.१ सँग सम्बस्न्धि करार सम्झौिाको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

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

...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ 
(यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) का बीच वर्ज ुगाउँपालिकाको ................................................. को कािकार् गन ु
गराउन लिति २०७   /......./...... को तनणयु अनजसार देहायका काय/ुशिकुो अधधनिा रहह दोश्रो पक्षि े पहहिो 
पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन िन्र्जर भएकािे यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रति आपसिा बजणझ लियौं हदयौं 
: 
१. कािकार् सम्बन्धिा : दोस्रो पक्षिे आफज िाई िोककएको संिग्न काय ुवववरण अनजसारको काय ुपहहिो पक्षिे 

िोकेको सिय र स्थानिा उपस्स्थि भई गनज ुपनेछ र आवश्यकिानजसार थप काि गनज ुपनेछ । 
२. काि गनज ुपने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारिा काि गरे बापत पाँउने पाररश्रलिक : प्रत्येक िहहना व्यतिि भएपतछ, पहहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई 

िालसक रुपिा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलिक 
उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनािः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलिि कानूनिा ब्यवस्था भएका आचरण 
िथा अनजशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनज ुपनेछ ।  

५. विदािः दोस्रो पक्षिाई साबरु्तनक त्रबदा बाहेक अन्य कज नै पतन ककलसिको त्रबदा उपिब्ध हजने छैन । साथ ै
कायाुियको िाधग आवश्यक परेको खण्डिा त्रबदाको हदनिा पतन सेवा उपिब्ध गराउनज पनेछ । यसरी 
सावरु्तनक त्रबदाको हदनिा कायाुियिा काि िगाए बापि िालसक करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो 
पक्षिाई हदईनेछ ।  

६. कायाुिय सम्पविको सजरिािः दोस्रो पक्षि ेकायाुियको चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी वा हहनालिना गरेिा 
सो को क्षतिपूति ुवा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई हदनज पनेछ । 

७. गोप्यतािः दोस्रो पक्षिे कायािुयको कागर्पत्र, स्र्न्सी सािान एवं गोप्य कज रा वा कागर्ाि कज नै अनधधकृि 
व्यस्क्ि वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रिाणणि भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नोक्सानीको स्तिपूति ुदोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीिा सिेि राणखनेछ ।   

८. करार अिधधिः यो करार २०७...  ।........।..........देणख िागज भई २०७.....असार १५ सम्िको िाधग हजनेछ ।  
९. कायसुम्पादन िूल्यांकनिः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको काय ुसम्पादन िूल्यांकन गने र सो िूल्यांकन गदाु 

सािवसािी तनरन्िरिा हदन उपयजक्ि देणखएिा कायवुवधधको दफा ९ बिोस्र्ि करार तनस्श्चि अवधधको िाधग 
थप हजन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेिाको ितकुो अन््यिः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगािार ७ (साि) हदन भन्दा 
बढी उक्ि सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्िोषर्नक सेवा हदन नसकेिा अनजपस्स्थि रहेको अवधधको पाररश्रलिक 
दािासाहहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेिा स्विः यो सझंौिा पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको 
ब्यवस्था गन ुवाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कज नै कारणिे सेवा हदन 
असिथ ुभएिा वा काि सन्िोषर्नक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कज राहरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो 
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पक्षसंगको सझंौिा रद्ध गन ुसक्नेछ र तनर्को सट्टा अको व्यस्क्ि करारिा राणख काि िगाउन बाधा पने 
छैन ।  

११. दािी नपजग्नेिः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोस्र्ि काि गरेकै आधारिा पतछ कज नै पतन पदिा अस्थायी वा 
स्थायी तनयजस्क्ि हजनाका िाधग दाबी गन ुपाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू िजनेिः यस संझौिािा उल्िेख नभएको कज रा प्रचलिि नेपाि कानून बिोस्र्ि हजनेछ ।  
 

िर्ज ुगाउँपालिकाको तफुबाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यजक्त):  
हस्िाक्षर : हस्िाक्षर :  
नाि :    नाि : 
पद :  िेगाना :  
कायाुियको छापः  
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अनजसूची - ५ 
(बजँदा ७.२ सँग सम्बस्न्धि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

वर्ज ुगाउँ कायपुालिकको कायाुिय 
अिहहवेल्हा सजनसरी 

प्रदेश नं.१ नेपाि 
 

च.नं.         लितिः    
प.सं.  
 

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

ववषयः करार सम्बन्धिा । 

िपाईिाई लिति २०७...।....।... तनणयुानजसार सूधचकरण गररए बिोस्र्ि ............................ (पदको नाि वा 
काि) का िाधग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौिा) बिोस्र्ि लिति २०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्ि 
करारिा राणखएको हज ँदा संिग्न कायशुि ुअनजरुप आफनो काि इिान्दारीपूवकु र व्यवसातयक िूल्य िान्यिा अनजरुप 
गनजहुजन र्ानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि किवु्य पािना गदाु यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको किचुारीिे पािना गनजपुने आचार 
संहहिा र आचरणको सिेि पररपािना हजन र्ानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि 

बोधाथिुः 
श्री आधथकु प्रशासन शाखाः प्रिाणणि हास्र्र/Time Sheet सहहिको प्रतिवेदनका आधारिा सम्झौिा बिोस्र्िको 

रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनजहजन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्र्रीको व्यवस्था हजन ।  
श्री वडा कायाुिय, ....................................  

गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय । 
          आज्ञाि े
          नवरार् काकी 
         प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि 


