
     

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १२ गत े२०७६, सखं्या 

६ 
भाग -२ 

नेपालको संलवधानको ऄनसुूची ८ मा ईल्लेख भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको गाईँ कायगपाललकको बैठकबाट लमलत २०७६।०१।०४ मा पाररत भएको कायगलवलध 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको 

लालग प्रकािन गररएको छ। 

 

२०७६ सालको कायगलवलध सखं्याः ६ 

 
 

                                                  गाईँ कायगपाललकाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०४ 

                                                           प्रमालणकरण लमलतः 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

प्रस्तावनाः  

कालीमाटी गाईँपाललकाले ईपलब्ध गराईन ेसेवा प्रवाह र लवकास लनमागणको कायगलाइ व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाईन यस गाईँपाललकाको लालग नेपाल सरकारल ेस्वीकृत गरेको कमगचारी दरवलन्दको 

ऄलधनमा रलह प्रालवलधक कमगचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका अधारमा सेवा करारमा ललन े

कायगलाइ व्यवलस्थत गनगका लालग कालीमाटी गाँई कायगपाललकाले लमलत २०७६।०१।०४ मा यो 

कायगलवलध स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः 

     कालीमाटी गाईँपाललकामा करारमा प्रालवलधक कमगचारी व्यवस्थापन गन ेसम्बन्धी कायगलवलध, २०७६   
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क. यस कायगलवलधको नाम "कालीमाटी गाईँपाललकामा करारमा प्रालवलधक कमगचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगलवलध, २०७६" रहकेो छ ।  

ख. यो कायगलवलध कायगपाललकाले लनणगय गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः  लवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथग नलागेमा यस कायगलवलधमा- 

क.  "ऄध्यि" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको ऄध्यि सम्झनु पदगछ । 

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

ग.  "कायगलवलध" भन्नाले “कालीमाटी गाईँपाललकामा करारमा प्रालवलधक कमगचारी व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायगलवलध, २०७४” सम्झन ुपदगछ ।  

घ.  "कायागलय" भन्नाले गाईँ कायगपाललकाको कायागलय सम्झनु पदगछ । 

ङ. "प्रालवलधक कमगचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोलजम प्रालवलधक सेवा ईपलब्ध गराईने 

गरी व्यवस्था भएका कमगचारी सम्झनु पदगछ । 

च. "सलमलत" भन्नाले दफा ५ बमोलजम गरठत ऄन्तवाताग तथा सूलचकरण सलमलत सम्झन ु

पदगछ । 

३. कायगलवलध लागू हुन ेिते्र र सवेाः (१)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 

को ईपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) 

बमोलजम प्रालवलधक कमगचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लालग यो कायगलवलध स्वीकृत गरी लागू 

गररएको छ।  

(२) कायागलयले दहेायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक कमगचारी यस कायगलवलध 

बमोलजम ऄवलध तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) आलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलन्धत 

(ग) पिु सेवासँग सम्बलन्धत 

(घ) वन सेवासँग सम्बलन्धत 

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बलन्धत 

(छ) ऄन्य कुन ैप्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धत । 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालवलधक कमगचारी कायागलयले करारमा राख्न े

प्रयोजनको लालग सूलचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बमोलजम हुनेछः  

(१) प्रालवलधक कमगचारीको ऄनुसूलच - १ बमोलजम स्वीकृत कायग लववरण बमोलजम पद 

वा सेवा िेत्र तथा सम्बलन्धत सेवा समूहको योग्यता, पाररश्रलमक, सेवा ितग समेत तोकी 

सम्बलन्धत कायागलयको सूचनापाटी, वेभसाइट तथा ऄन्य कुनै सावगजलनक स्थलमा ऄनुसूची - 

२ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकािन गनुगपनेछ । 

(२) अवेदन फारामको नमूना ऄनुसूची - ३ बमोलजम हुनेछ । अवेदन दस्तुर 

गाईँपाललकाबाट लनधागरण भए बमोलजम हुनेछ ।  
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(३) ईपदफा (२) बमोलजम पनग अएका अवेदनहरु दहेायको अधारमा दफा ५ को 

सलमलतले मूल्याङ्कन गरी सुलचकृत गनुगपनेछ :  

क. िैलिक योग्यता वापत - ६० (साठी) ऄंक, (लवलिष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथम 

शे्रणी वापत ५५, लितीय शे्रणी वापत ५०, तृतीय शे्रणी वापत ४५, 

(लत्रभुवन लवश्वलवद्यालयको ऄंक गणनाका अधारमा) । 

ख. कायग ऄनुभव वापत - १० (दि) ऄंक (प्रलत वषग २ ऄंकको दरल,े प्रमालणत 

लववरण संलग्न भएको हुनपुने) । 

ग. स्थानीय बालसन्दालाइ दहेाय बमोलजम - १० (दि) ऄंक  

१. सम्बलन्धत गाईँपाललकाको बालसन्दा भएमा - १० ऄंक 

२. सम्बलन्धत लजल्लाको बालसन्दा भएमा - ५ ऄंक  

घ. ऄन्तवातागमा ऄलधकतम २० ऄंक । यस ऄनुसार ऄकं प्रदान गदाग न्युनतम ८ 

(अठ) र ऄलधकतम १४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुगपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजम अवेदन माग गदाग प्रालवलधक कायग (आलन्जलनयररग, 

स्वास््य तथा पिु लचदकत्सा लगायतका ऄन्य िेत्र) का लालग अवश्यक पने व्यवसालयक 

प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका व्यलक्तले मात्र अवेदन ददन सके्नछन् । 

 

५. ऄन्तवागताग र सलूचकरण सलमलतः माग पद संख्याका अधारमा कायगलवलधको दफा (४) को 

ईपदफा (३) बमोलजम ईच्चतम ऄंक प्राप्त गरेका ईम्मेदवारलाइ प्रारलम्भक छनौट गनग र 

ऄन्तवागताग समेत ललइ सूलचकरणको लसफाररस गनग दहेायको ऄन्तरवाताग तथा सूलचकरण सलमलत 

रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत     -  संयोजक 

(ख) ऄध्यिले तोकेको लवषय लवज्ञको रुपमा सरकारी सवेाको ऄलधकृत स्तरको कमगचारी  

       -  सदस्य 

(ग) गाईँपाललकाको लवषयगत िाखा प्रमुख   - सदस्य 

६. सलूचकरणको लववरण प्रकािन गन े: (१) दफा ४ बमोलजम सबैभन्दा बढी ऄंक प्राप्त गन े

ईम्मेदवारहरु दफा ५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको अधारमा कायागलयले ईम्मेदवारहरुको 

रोल नम्बर, नाम थर, ठेगाना, काम गनग तोदकएको िाखा अदद समेत ईल्लेख गरी 

योग्यताक्रम ऄनुसार सूलचकरणको लववरण प्रकािन गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सूलचकरण प्रकािन गदाग पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा 

वैकलल्पक ईम्मेदवारको सचूी समेत प्रकािन गनुगपनछे र लसफाररि भएका ईम्मेदवारहरुको सूची 

सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुगपनेछ ।  

तर अवेदन न ैकम परेको ऄवस्थामा कम ईम्मेदवार सुलचकरण गनग सदकनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहकेा ईम्मेदवारलाइ लछटो सञ्चार 

माध्यमबाट जानकारी गराइ सोको ऄलभलेख समेत राख्नुपनेछ ।  
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७. करार गनःे (१) कायागलयले सूलचकृत गरेका मुख्य ईम्मेदवारलाइ ७ (सात) ददनको म्याद 

ददइ करार गनग सूचना ददनुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄवधी लभत्र करार सम्झौता गनग अईने सूलचकृत 

ईम्मेदवारसँग कायागलयले ऄनुसूची - १ बमोलजमको कायग-लववरण सलहत ऄनुसूची - ४ 

बमोलजमको ढाँचामा करार गनुगपनेछ । ईक्त ऄवलध लभत्र सम्पकग राख्न नअएमा क्रमिः 

वैकलल्पक ईम्मेदवारलाइ सूचना ददइ करार गनग सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात ऄनुसूची - ५ बमोलजको पत्र 

कायागलयले प्रालवलधक कमगचारीलाइ ददनुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोलजम कायागलयले कायगलववरण दददा लवषयगत िाखा समेत 

तोकी काममा लगाईनु पनछे ।  

(५) यस कायगलवलध बमोलजम करार गदाग सामान्यत अर्थथक वषगको श्रावण १ (एक) 

दलेख ऄको वषगको ऄसारसम्मका लालग मात्र करार गनुग पनेछ । तर ईक्त पदले गनुगपने काम 

समाप्त भएमा वा पयागप्त नभएमा वा कायगप्रारम्भ नै नभएको ऄवस्थामा स्थानीय तहल े

कामको बोझ र ऄवधी हरेी करारको ऄवधी घटाईन सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम एक अर्थथक वषगको लनलम्त सेवा करारमा ललएको 

व्यलक्तलाइ पुनः ऄको वषगको लालग सेवा करारमा ललन ुपरेमा पुनः पररिण, छनौट र िुरू 

करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्रालवलधक कमगचारीले स्वेच्छाल ेकरार लनरन्तरता गनग नचाहमेा कम्तीमा १ (एक) 

मलहना ऄगाडी कायागलयमा लललखत रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराइ 

करार ऄन्त गरी काम छोडमेा त्यस्तो व्यलक्तलाइ पुनः करारमा काम गने ऄवसर ददइने छैन । 

(८) यस दफा लवपररतको ऄवलध ईल्लेख गरी वा करारमा ईल्लेख भए भन्दा बढी 

रकम भुक्तानी ददएमा त्यसरी ऄवलध ईल्लेख गन ेवा रकम भुक्तानी गन ेकमगचारीको तलव 

भत्ताबाट कट्टा गरी ऄसूल ईपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।  

८. कायग ितग, पाररश्रलमक र ऄवलध :  (१) यस कायगलवलध बमोलजम सेवा करार सम्झौता 

गररएका प्रालवलधक कमगचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बलन्धत तह वा पदको िुरु तलब 

स्केलमा नबढ्न ेगरी करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाईन े

स्थानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोलजम करारमा ईल्लेख भए ऄनुसार स्थानीय भत्ता 

ईपलब्ध गराईन सदकनेछ ।  

(२)  कायागलयले कायग-लववरणमा ईल्लेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थलगत वा 

वस्तुगत प्रलतवेदनका अधारमा कायग सम्पादन ऄनुसार करारमा ईल्लेख गरी भ्रमण भत्ता वा 

दफल्ड भत्ता ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  

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

ईपलब्ध गराईन सदकने छैन् । 
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(३) कायागलयले करारका प्रालवलधक कमगचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाग लनजले 

मलहनाभरी गरेको कामको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तयार गनग लगाइ 

सम्बलन्धत लवषयगत िाखाको लसफाररिको अधारमा मात्र भुक्तानी गनुग पनेछ । 

(४) यस कायगलवलध बमोलजम प्रालवलधक कमगचारील ेकरारमा काम गरेकै अधारमा पलछ 

कुनै पलन पदमा ऄस्थायी वा स्थायी लनयुक्ती हुनाका लालग कुनै पलन दाबी गनग पाईँने छैन । 

(५) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाग काम िुरु गने लमलत र ऄन्त्य गने लमलत 

समेत ईल्लेख गनुगपनेछ। तर त्यस्तो करारको ऄवधी एक पटकमा १ (एक) वषग भन्दा बढी 

हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) यस कायगलवलध बमोलजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको 

संलवधान बमोलजम कमगचारी समायोजन भइ खरटइ अएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्वतः ऄन्त्य 

हुनेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक कमगचारीको कायग सन्तोषजनक नभएको भलन कायगरत 

लवषयगत िाखा वा कायागलयले लसफाररि गरेमा ऄध्यिले अवश्यक छानलवन गनग लगाइ 

सफाआको मौका ददइ कायागलयले जुनसुकै ऄवस्थामा करारबाट हटाईन सदकनेछ ।  

१०. लवलवधः यस कायगलवलध कायागन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुग परेमा यस कायगलवलध तथा 

प्रचललत काननूसँग नबालझने गरी गाईँपाललकाले अवश्यक लनणगय गनग सके्नछ ।  

  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१० 

6 
 

ऄनुसूची - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धत कायगलववरणको ढाँचा) 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय, रामपुर, सल्यान 

कणागली प्रदिे, नेपाल 

 

कायग लववरणको नमनुाः  

प्रालवलधक कमगचारीको पद नामः           काम गनुगपने स्थानः 

प्रालवलधक कमगचारीको नामः       

सुपररवेिकः   प्रलतवेदन पेि गनुगपने ऄलधकारीः  

कायग लववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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ऄनुसूची - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धत अवेदनको ढाँचा) 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय, रामपुर सल्यान 

कणागली प्रदिे, नेपाल 

करारमा सवेा ललने सम्बन्धी सचूना 

(सुचना प्रकालित लमलत : २०७  /    /     ) 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाको लालग ..............................(लवषयगत िाखा) 

मा रहन े गरी 

.............................................................(पद) 

को रुपमा दहेायको संख्या र योग्यता भएको प्रालवलधक कमगचारी करारमा राख्नु पने भएकाले 

योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुले यो सूचना प्रकालित भएको लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र 

ददनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त ददन हुन सम्वलन्धत सवैको लालग यो 

सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायग–लववरण, पाररश्रलमक, 

सेवाका ितगहरु सलहतको लवस्तृत लववरण कायागलयबाट वा वेवसाआट www. ……………….  बाट 

ईपलब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्या 

  

  

२. िलैिक योग्यता र ऄनभुव (नमनुा) : 

१. नेपाली नागररक । 

२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त लवश्वलवद्यालयवाट Civil Engineering 

मा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि लवषयमा लवषयमा स्नातकोत्तर गरेको । 

३. ऄनुभवको हकमा B.E ईतीणग गरी सम्बि कायगमा कम्तीमा ...... वषगको कायग ऄनुभव 

भएको  ।  

४. .... वषग ईमेर पुरा भइ .... वषग ननाघकेो हुनुपने । 

५. नेपाल आलन्जलनयररङ्ग काईलन्सलमा दताग भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. ऄन्य प्रचललत कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा सलंग्न गनुगपनेः ईम्मेदवारको व्यलक्तगत लववरण, िैलिक योग्यताको प्रमालणत 

प्रलतलललप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलललप, ऄनुभवको प्रमालणत 

प्रलतलललप तथा प्रचललत नेपाल काननू बमोलजम लवलभन्न काईलन्सल वा पररषद ्वा ऄन्यमा दताग 

भएको प्रमालणत प्रलतलललप संलग्न हुनुपनेछ । पेि गररने सब ै प्रलतलललपको पछाडी ईम्मेदवार 

स्वयंल ेहस्तािर गरी प्रमालणत गने ।  

ऄनुसूची - ३ 
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(बुँदा ४.२ सँग सम्बलन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय 

रामपुर, सल्यान 

कणागली प्रदिे, नेपाल 

 

करारको लालग दरखास्त फाराम 

(क) वैयलक्तक लववरण 

 नाम 

थर
  

(दवेनागरीमा)  

(ऄंगे्रजी ठूलो 

ऄिरमा) 

 ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्ला : लमलत : 

स्थायी 

ठेगाना 

क) 

लजल्ला 

ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 

 घ) 

टोल : 

ङ) मागग/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : इमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म लमलत :             (लव.सं.मा)              

(इलस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको ईमेर :             वषग            

मलहना 

(ख) िैलिक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालग चालहने अवश्यक न्यूनतम िैलिक 

योग्यता/ताललम मात्र ईल्लेख गने) 

अवश्यक न्यनूतम 

योग्यता 

लवश्वलवद्यालय/बोडग/तालल

म ददन ेससं्था 

िलैिक 

ईपालध/ताललम  

सकंाय श्रेणी/प्र

लतित 

मलू 

लवषय 

िैलिक योग्यता      

     

ताललम      

(ग) ऄनभुव सम्बन्धी लववरण  

कायागलय पद सवेा/समहू/ईपसमहू श्रेणी/तह स्थायी/ऄस्थायी/करार 
ऄवलध 

दलेख सम्म 
       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणग लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लालग ऄयोग्य 

ठहररने गरी कुन ै सजाय पाएको छैन । कुन ै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोलजम 

सहनेछु/बुझाईनेछु । ईम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा 

ईल्लेलखत सब ैितग तथा लनयमहरु पालना गनग मन्जुर गदगछु । साथै करारमा ईल्लेलखत ितगहरु पूणग रुपमा पालना 

हालसालै लखचकेो 

पासपोटग साइजको 

पुरै मुखाकृलत देलखने 

फोटो यहाँ टासे्न र 

फोटो र फाराममा 

पन ेगरी ईम्मेदवारले 

दस्तखत 
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गनेछु र करारको समयभन्दा ऄगावै करारको ऄन्त्य गदाग कलम्तमा ३ मलहनाको पूवग सूचना ददइ कायागलयमा 

लनवेदन ददनेछु । 

ईम्मदेवारको ल्याप्चे सहीछाप ईम्मदेवारको दस्तखत 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

लमलत: 

कायागलयले भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त ऄस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र 

दस्तखतः 

लमलत : 

दरखास्त 

स्वीकृत/ऄस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा ईल्लेलखत लगायत लनम्नलललखत कागजातहरु ऄलनवायग रुपमा ईम्मेदवार अफैल े

प्रमालणत गरी पेि गनुग पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप,   (२) समकिता र सम्बि अवश्यक पनेमा सो 

को प्रलतलललप, (३) न्यूनतम िैलिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, प्रालवलधक कायग 

(आलन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पिु लचदकत्सा लगायतका ऄन्य िेत्र) का लालग अवश्यक पने व्यवसालयक 

प्रमाणपत्र (लाइसेन्स)को प्रलतलललप, ताललम र ऄनभुव अवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलललप, अदद । 
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ऄनसुचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बलन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय, (यसपलछ पलहलो पि भलनएको) र 

....................लजल्ला, ...................नगरपाललका/गाईँपाललका, 

वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ 

(यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच कालीमाटी गाईँपाललकाको 

.................................................(आलन्जलनयर) को 

कामकाज गनग गराईन लमलत २०७   /......./...... को लनणगय ऄनुसार दहेायका 

कायग/ितगको ऄलधनमा रलह दोश्रो पिले पलहलो पिलाइ सेवा ईपलब्ध गराईन मन्जुर भएकाले यो 

करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत अपसमा बुलझ ललयौं ददयौं : 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पिले अफुलाइ तोदकएको संलग्न कायग लववरण ऄनुसारको कायग 

पलहलो पिले तोकेको समय र स्थानमा ईपलस्थत भइ गनुग पनेछ र अवश्यकतानुसार थप 

काम गनुग पनेछ । 

२. काम गनुग पन े

स्थान:........................................................

........।  

३. करारमा काम गरे बापत पाईँन ेपाररश्रलमक : प्रत्यके मलहना व्यलतत भएपलछ, पलहलो पिले 

दोश्रो पिलाइ मालसक रुपमा रु....................(ऄिरेपी 

रु............................................................

......पाररश्रलमक ईपलब्ध गराईनेछ ।  

४. अचरणको पालनाः दोश्रो पिले ...गाईँपाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्यवस्था भएका 

अचरण तथा ऄनुिासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पालना गनुग पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पिलाइ साबगजलनक लबदा बाहके ऄन्य कुनै पलन दकलसमको लबदा ईपलब्ध हुने 

छैन । साथै कायागलयको लालग अवश्यक परेको खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेवा ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ । यसरी सावगजलनक लबदाको ददनमा कायागलयमा काम लगाए बापत मालसक 

करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो पिलाइ ददइनेछ ।  

६. कायागलय सम्पलत्तको सरुिाः दोस्रो पिले कायागलयको चल ऄचल सम्पलत्तको नोक्सानी वा 

लहनालमना गरेमा सो को िलतपूर्थत वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पिले पलहलो पिलाइ 

ददनु पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पिले कायागलयको कागजपत्र, लजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात 

कुनै ऄनलधकृत व्यलक्त वा दिेलाइ ईपलब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पिलाइ करारबाट 

हटाइ सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लततपूर्थत दोश्रो पिबाट भराइनेछ र कालो सूचीमा 

समेत रालखनेछ ।   

८. करार ऄवलधः यो करार २०७...  ।........।..........दलेख लाग ु भइ 

२०७.....ऄसार १५ सम्मको लालग हुनेछ ।  
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९. कायगसम्पादन मलू्याकंनः पलहलो पिले दोस्रो पिको कायग सम्पादन मूल्याकंन गने र सो 

मूल्यांकन गदाग सालवसाली लनरन्तरता ददन ईपयुक्त दलेखएमा कायगलवलधको दफा ९ बमोलजम 

करार लनलश्चत ऄवलधको लालग थप हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सवेाको ितगको ऄन्त्यः दोश्रो पिले पलहलो पिलाइ लगातार ७ 

(सात) ददन भन्दा बढी ईक्त सेवा ईपलब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेमा 

ऄनुपलस्थत रहकेो ऄवलधको पाररश्रलमक दामासालहले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 

नगरेमा स्वतः यो संझौता पलहलो पिले रि गरी ऄको ब्यवस्था गनग वाधा पने छैन । दोश्रो 

पिले िारररीक रुपमा ऄस्वस्थ भइ वा ऄन्य कुनै कारणले सेवा ददन ऄसमथग भएमा वा काम 

सन्तोषजनक नभएमा वा अचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर ईल्लघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको 

संझौता रि गनग सके्नछ र लनजको सट्टा ऄको व्यलक्त करारमा रालख काम लगाईन बाधा पने 

छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पिल ेयस करार बमोलजम काम गरेकै अधारमा पलछ कुन ैपलन पदमा 

ऄस्थायी वा स्थायी लनयुलक्त हुनाका लालग दाबी गनग पाँईने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचललत काननू लागू हुनःे यस संझौतामा ईल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल काननू 

बमोलजम हुनेछ ।  
 

गाईँपाललकाको तफग बाट :   दोस्रो पि (करार गन ेव्यलक्त):  

हस्तािर : हस्तािर :  

नाम :    नाम : 

पद :  ठेगाना :  

कायागलयको छापः  

  

  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१० 
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ऄनुसूची - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बलन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकको कायागलय 

रामपुर, सल्यान 

कणागली प्रदिे , नेपाल 

च.नं.         लमलतः    

प.सं.  

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

ठेगाना ......................... 

लवषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाइलाइ लमलत २०७...।....।... लनणगयानुसार सूलचकरण गररए बमोलजम 

............................ (पदको नाम वा काम) का लालग यसैसाथ संलग्न 

करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  दलेख २०७....।.....।....सम्म 

करारमा रालखएको हुदँा संलग्न कायगितग ऄनुरुप अफनो काम आमान्दारीपूवगक र व्यवसालयक मूल्य 

मान्यता ऄनुरुप गनुगहुन जानकारी गराआन्छ ।  

 साथै अफ्नो काम कतगव्य पालना गदाग यस गाईँपाललकाको कमगचारीले पालना गनुगपने अचार 

संलहता र अचरणको समेत पररपालना हुन जानकारी गराआन्छ ।      

                                                           

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

प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

बोधाथगः 

श्री अर्थथक प्रिासन िाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका अधारमा सम्झौता 

बमोलजमको रकम मालसक रूपमा ईपलब्ध गराईनुहुन ।  

श्री प्रिासन िाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायागलय, ....................................  

श्री गाईँ कायगपाललकाको कायागलय ।                                                       

 अज्ञाले  

                                                               

मािगल कुमार ओली 

        प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


