
ँश�ुोधन गाउपा�लकामा करारमा �ा�व�धक कमच� ार� �यव�थापन गन� स�ब�धी

काय�� व�ध, २०७६ (प�हलो संशोधन, २०७८)

��तावनाः

ँश�ुोधन गाउपा�लकाले उपल�ध गराउनेसेवा �वाह र �वकास 
ँ�नमा�णको कायल� ाई �यवि�थत र �भावकार� बनाउन यसगाउपा�लकाको 

ला�ग नेपालसरकार ले�वीकृतगरेको कमच� ार� दरव�द�को अ�धनमार�ह 

�ा�व�धक कमच� ार�को �र� पदमा करार स�झौताका आधारमा सेवा 

करारमा �लने कायल� ाई �यवि�थत गनक� ा ला�ग श�ुोधनगाँउ सभाबाट 

�म�त 2078/08/23मायोकाय�� व�ध�वीकृत गर�जार� ग�रएको छ । 



१. संि�� नाम र �ार�भः

ँख. यो काय�� व�ध गाउसभाबाटपा�रत गरेप�छ �थानीय राजप�मा 
�कािशत भएको �म�तबाट लागू हनेछ ।ु

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ � नलागेमा यस काय�� व�धमा-
ँक. "अ�य� " भ�ाले गाउपा�लकाको अ�य� स�झन ुपद�छ ।

ख. "ऐन" भ�ाले “�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४” स�झन ु
पद�छ । 

ँग.  "काय�� व�ध" भ�ाले “श�ुोधनगाउपा�लकामाकरारमा 
�ा�व�धककमच� ार� �यव�थापन स�ब�धीकाय�� व�ध(प�हलो संशोधन, 
२०७८)समेत स�झनपुद�छ । 

ँघ.  "काया�लय" भ�ाले गाउकायप� ा�लकाको काया�लयस�झन ुपद�छ ।

ँक. यस काय�� व�धको नाम "श�ुोधनगाउपा�लकामा करारमा 
�ा�व�धककमच� ार� �यव�थापन स�ब�धी काय�� व�ध, २०७६(प�हलो 
संशोधन, २०७८)" रहेको छ । 

ङ. "�ा�व�धक कमच� ार�" भ�ाले दफा ३(२) 
बमोिजम�ा�व�धकसेवाउपल�धगराउनेगर��यव�था भएका कमच� ार� 
स�झन ुपद�छ ।

च. "स�म�त" भ�ाले दफा (६) बमोिजम ग�ठत पदपूत� स�म�त 
स�झन ुपद�छ ।

३. काय�� व�ध लागू हने �े� र सेवाःु  (१)�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 
२०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा �थानीय 
तहमासेवा�वाहस�ब�धी�यव�थाकोदफा१५(४) बमोिजम �ा�व�धक 
कमच� ार� करारमा �नयिु� गन� �योजनको ला�ग 
योकाय�� व�ध�वीकृतगर�लागू ग�रएको छ । 

ँ(क) इि�ज�नय�र� सेवासग स�बि�धत
ँ(ख) कृ�ष सेवासग स�बि�धत

ँ(२) काया�लयले देहायको सेवासग स�बि�धत �ा�व�धक कमच� ार� यस 
काय�� व�ध बमोिजम अव�ध तोक� करारमा �नयिु� गन � स�नेछः 

ँ(ग) पश ुसेवासग स�बि�धत
ँ(घ) वन सेवासग स�बि�धत

ँ(ङ) �वा��य सेवासग स�बि�धत
ँ(छ) अ�यकुनै�ा�व�धकसेवासगस�बि�धत

ँ(ज) �व�वध सेवासग स�बि�धत 

�           थम संशोधन २०७८ मा थप ग�रएको ।
(झ) �ेणी�ब�हन कमच� ार� 



(२) आवेदनफारामकोनमूनाअनसूुची - ३बमोिजमहनेछ।आवेदन द�तरुर ु
अ�य छनौट �व�ध दफा (6) अनसुार गठन भएको पदपूत� 
स�म�तले�नधा�रण भए बमोिजम हनेछ । ु

क) शैि�क यो�यता वापत ३० (तीस) अंक, (�विश� �ेणी वा GPA  ३.६ 
भ�दा मा�थ ३०, �थम �ेणी वा GPA३.२ देिख ३.६ स�म २५, 
��तीय �ेणी वा GPA २.८ देिख  ३.२ स�म २०, ततृीय �ेणी वा 
GPA २.८ भ�दा कम १५, (��भवुन �व��व�ालयको अंक गणनाका 
आधारमा)

ँ१. श�ुोधन गाउपा�लकाको बा�स�दा भएमा -५ अंक

३.अ�यको हकमा १ र २ अनसुारको अंक �ा� हनेछैन ।ु

(१) �ा�व�धक कमच� ार�को अनसूुिच - १बमोिजम�वीकृत काय � �ववरण 
बमोिजमपद वा सेवा �े� तथा स�बि�धत सेवा समूहको यो�यता, 
पा�र��मक, सेवा शत � समेत तोक�काया�लयकोसूचनापाट�, 
वेभसाईटतथाअ�यकुनैसावज� �नक�थलमाअनसूुची - २बमोिजमको 
ढाँचामा क�तीमा १५ (प��) �दनको सूचना �काशन गनप�ु न�छ।

४. छनौट स�ब�धी �यव�थाः दफा (३) बमोिजमका�ा�व�धक कमच� ार� 

काया�लयले करारमा रा� े �योजनको ला�ग सूिचकरण तथा छनौट 

स�ब�धी �यव�था देहाय बमोिजम हनेछः ु

          (३)दफा(१) बमोिजम पन � आएका आवेदनह� देहायको 
आधारमा दफा (६) को पदपू�त � स�म�तले मू�या�न गर� सूिचकृत 
गन�छ : 

ख) काय � अनभुव वापत –अ�धकतम १५ (प��) अंक (��त वष � ३ 
अंकको दरले, �मािणत �ववरण संल�न भएको हनपुन�) ।ु

ग.) �थानीय बा�स�दालाई देहाय बमोिजम -५ (पाँच) अंक 

२. �प�देह� िज�लाको बा�स�दा भएमा -२ अंक 

(४) उपदफा (१) बमोिजम आवेदन माग गदा� �ा�व�धक काय � (इि�ज�नय�रंग, 
�वा��य तथा पश ुिच�क�सा लगायतका अ�य �े�) का ला�ग आव�यक 
पन� �यावसा�यक �माणप� (लाईसे�स) �ा� गरेका �यि�ले मा� आवेदन 
�दन स�नेछन ्।

५. सूिचकरणको �ववरण �काशन गन� : (१) दफा ४ उपदफा (३)को 
क,ख,ग बमोिजम सबैभ�दा बढ� अ��ा� गन� उ�मेदवारह� दफा (6) 
बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसको आधारमा काया�लयले 
उ�मेदवारह�को रोल न�बर, नाम थर, ठेगाना, काम गन � तो�कएको शाखा 
आ�द समेत उ�लेख गर� यो�यता�म अनसुार सूिचकरणको �ववरण 
�काशन गन�छ । 



तर आवेदननै कम परेको अव�थामा कम उ�मेदवार सूिचकरण गन � कुनै 
बाधा पन� छैन।

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूिचकरण �काशन गदा�  माग पद सं�या 

भ�दा दो�बर सं�यामा उ�मेदवारको सूची समेत �काशन गनप�ु न�छ । 

सूचीकृत भएका उ�मेदवारह�को सूची सूचना पाट�मा समेत टाँस 

गनप�ु न�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमका यो�यता�ममा रहेका उ�मेदवारलाई �छटो 
स�ार मा�यमबाट जानकार� गराई सोको अ�भलेख समेत रा�पुन�छ ।

   �थम संशोधन २०७८ मा संशोधन ग�रएको

६. पदपू�त � स�म�तः माग पद सं�याका आधारमा काय�� व�धको दफा (४) को 
उपदफा (३) बमोिजम उ�चतम अ� �ा� गरेका उ�मेदवारलाई 
�ारि�भक छनौट गर� �लिखत पर��ा,सीप पर��ण र अ�तवा�ता� समेत �लई 
करार �नयिु�का ला�ग �सफा�रस गन � देहायको पदपूत� स�म�त रहनेछः
(क) �मखु �शासक�य अ�धकृत  -संयोजक
(ख) अ�य�ले तोकेको �वषय �व�को �पमा 
सरकार� सेवाको अ�धकृत �तरको कमच� ार�   - सद�य

ँ(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको गाउपा�लकाको �वषयगत 
शाखा �मखु-सद�य

(2)अ�य यो�यताह� देहाय बमोिजम हनेछ । ु

(घ) स�म�तले आव�यक ठानेमा १ जना अ�धकृत �तरको कमच� ार�लाई 
�वषयगत �व�को �पमा आम��ण गन � स�नेछ ।

(क) नेपाल� नाग�रकहनपुन� ।ु
(ख) १८ वष � उमेर परुा भई ३५ वष � ननाघेको तर म�हला तथा 

अपा�ता भएका �यि� ४० वष � परुा नभए स�म उ�मेदवार हन ु
स�नेछन ्। 

(ग) नै�तक पतन देिख नै फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार 
नठह�रएको ।

७. पा��म तथा यो�यता स�ब�धी �यव�थाः(१)यस काय�� ब�ध बमोिजम 
�नयिु� हने कमच� ार� छनौट पर��ाको पा��म तथाशैि�क यो�यता ु
लोकसेवा आयोगबाट सो पदका ला�ग �नधा�रण भए बमोिजम हनेछ।ु



(घ) मान�सक स�तलुन �ठक भएको ।

5) दफा८(१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न काया�लय 

सहयोगी पदमा अ�तवा�ता�बाट उ�मेदवार छनौट गर� पदपूत� गन �

स�कनेछ।

(ङ) भ�व�यमा सरकार� नोकर�को �न�म� अयो�य ठह�रनेगर� सेवाबाट 
बरखा�त नभएको ।

क) �लिखत पर��ा १०० अ�

ख) सीप पर��ण २० अ�

३) दफा ८ (१)(ग) बमोिजमको अ�तवा�ता�मा अ�धकतम ७०%र 

�यूनतम ४०%अ�हने छ।सो भ�दा ब�ढ वा कम अ� �दएमा ु

प�ुाई समेत उ�लेख गन �ु पन�छ।

८. पर��ा स�ब�धी �यव�थाः

(च) अ�य कुनै काननुले अयो�य नभएको ।

१)दफा ५(१)बमोिजम सूिचकृत उ�मेदवारह�को पर��ा देहाय 

बमोिजम संचालन हनेछ ।ु

४) �लिखत पर��ामा उ�ीण � उ�मेदवारह�मा� सीप पर��ण 

रअ�तवा�ता�मा सहभागी हनेछन । ु

२) दफा ८(१) बमोिजम संचालन हने पर��ाको उि�णा�� ४०% ु

हनेछ ।ु

९.करार गन�ः (१) काया�लयले सूिचकृत गरेकाम�ये सफल 

उ�मेदवारलाई ७ (सात) �दनको �याद �दई करार गन � सूचना 

�दनपुन�छ ।

ग)अ�तवा�ता� ३० अ�

 



(६) उपदफा (५) 

बमोिजमसेवाकरारमा�लएको�यि�लाईपनुःसेवाकरारमा�लनपुरेमाप ु

नःपर��ण, छनौटरश�ुकरारसरहमा�नस�झौताग�रनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमकरार गरे प�ात अनसूुची -५ बमोिजको 

प� काया�लयले�ा�व�धककमच� ार�लाई�दनपुन�छ । 

(५) यस काय�� व�ध बमोिजम करार गदा�  बढ�मा छ (६)म�हना ला�ग 

मा� करार गन �ु पन�छ 

।तरउ�पदलेगनप�ु न�कामसमा�भएमावापया��नभएमावाकाय�� ार�भ

नैनभएकोअव�थामा�थानीयतहलेकामकोबोझरअवधीहेर�करारकोअ

वधीबढाउन तथा घटाउनस�नेछ।

(७) �ा�व�धक कमच� ार�ले �वे�छाले करार �नर�तरता गन � नचाहेमा 

क�तीमा १ (एक) म�हना अगाडी काया�लयमा �लिखत �पमा 

जानकार� गराउन ुपन�छ । पूवज� ानकार� नगराई ३(तीन) �दन 

स�मकाया�लयमा अनपुि�थत 

भएमा�य�तो�यि�लाईपनुःकरारमाकामगन�अवसर�दईनेछैन।

(२) उपदफा (१) 

ँबमोिजमकोअवधी�भ�करारस�झौतागनआ� उनेसूिचकृतउ�मेदवारसग

काया�लयलेअनसूुची - १ बमोिजमको काय-� �ववरण स�हतअनसूुची 

- 4 बमोिजमकोढाँचामा करार गनप�ु न�छ ।उ� अव�ध �भ� 

स�पक�  रा� नआएमा �मशः वैकि�पक उ�मेदवारलाई सूचना 

�दई करार गन � स�कनेछ । 

(८) यस दफा �वप�रतको अव�ध उ�लेख गर� वा करारमा उ�लेख 

भए भ�दा बढ� रकम भ�ुानी �दएमा �यसर� अव�ध उ�लेख गन� 

वा रकम भ�ुानी गन� कमच� ार�को तलव भ�ाबाट क�ा गर� 

असूल उपर ग�रनेछ र �वभागीय कारवाह� समेत ग�रनेछ । 

ँ(४) उपदफा (२) बमोिजम काया�लयले काय�� ववरण �ददा �वषयगत 

शाखा समेत तोक� काममा लगाउन ुपन�छ ।



(४) यस काय�� व�ध बमोिजम �ा�व�धक कमच� ार�ले करारमा काम 

गरेकै आधारमा प�छ कुनै प�न पदमा �थायी �नयिु� हनाका ु

ला�ग कुनै प�न दाबी गन � पाउने छैन ।

ख) उ�मेदवारह�को दरखा�त संकलन तथा �वीकृत गन� । 

१०. काय � शत,�  पा�र��मक र अव�ध :  (१) यस काय�� व�ध बमोिजम 

सेवाकरारस�झौताग�रएका�ा�व�धककमच� ार�को मा�सक पा�र��मक 

स�बि�धततहवापदकोश�ुतलब�केलमानब�नेगर�करारस�झौतामा 

उ�लेख भए बमोिजम हनेछ । ु

(३) काया�लयले करारका �ा�व�धक कमच� ार�को पा�र��मक भ�ुानी 

गदा� �नजले म�हनाभर� गरेको कामको �ववरण (Time Sheet) 

स�हतको ��तवेदन तयार गन � लगाई स�बि�धत �वषयगत 

शाखाको �सफा�रशको आधारमा मा� भ�ुानी गन �ु पन�छ ।

११. पदपू�त � स�म�तको काम कत�� य र अ�धकारः

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा� काम श�ु गन� �म�त र अ��य 

गन� �म�त समेत उ�लेख गनप�ु न�छ। तर 

�य�तोकरारकोअवधीएकपटकमा६ (छ) म�हना भ�दा बढ�हने ु

छैन ।

क) कमच� ार� पदपू�तक� ो ला�ग �व�ापन �काशन गन� । 

दफा (६) बमोिजमको पदपू�त � स�म�तको काम कत�� य र अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनेछ । ु

(२) काया�लयले काय-� �ववरणमा उ�लेख भए बमोिजम �ग�तको 

�थलगत वा व�तगुत ��तवेदनका आधारमा काय � स�पादन 

अनसुार करारमा उ�लेख गर� �मण भ�ा वा �फ�ड भ�ा 

उपल�ध गराउन स�नेछ । तर करारस�झौतामा उ�लेख 

नग�रएको�मण भ�ा, �फ�ड भ�ा वा अ�य भ�ा उपल�ध 

गराउन स�कने छैन ्।



ज) पर��ा संचालनका ला�ग आव�यक जनशि�को �यव�था गन� । 

च) ��प� तयार गन� । 

घ) सूचीकरण भएका उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा, सीप पर��ा 

तथा अ�तवा�ता� संचालन गन� । 

ग) दफा (४) बमोिजम उ�मेदवारह�को सूचीकरण गन� । 

छ) दफा (८) बमोिजम पर��ा संचालन गर� कमच� ार� छनौट गन� । 

ङ) आव�यकता अनसुार �वषय �व�लाई आम��ण गन�।

१२. करार समा�ीः(१)यस काय�� व�ध बमोिजम करार ग�रएको पद वा 

दरब�द�मा नेपालको सं�वधान बमोिजम कमच� ार� समायोजन 

वा�थायी पदपू�त � भइ आएमा �य�तो �यि�को करार �वतः 

अ��य हनेछ ।ु
(२) करारस�झौताग�रएका कमच� ार�ह�को कायस� �पादन 
स�तोषजनक नभएको भ�न कायर� त �वषयगत शाखाले �सफा�रस गरेमा 
वा �नजको कायस� �पादन तथा आचरण स�तोषजनक 
नदेिखएकोकाया�लयलाई लागेमा जनुसकैु बखत करारबाट हटाउन 
स�कनेछ । 

१३. �व�वधः यस काय�� व�ध काया��वयन �ममा थप �यव�था गन �ु परेमा 
ँ ँयस काय�� व�ध तथा �च�लत कानूनसग नबािझने गर� गाउपा�लकाले 

आव�यक �नणय�  गन � स�नेछ । 

झ) �लिखत पर��ा, सीप पर��ण तथा अ�तवा�ता� समेतका आधारमा 

उ�मेदवारको यो�यता�म �नधा�रण गर� �नयिु�का ला�ग 

�सफा�रस गन� । 



लिु�बनी �देश,नेपाल

काय � �ववरणको नमनुाः

काय � �ववरणः

४.

(सचुना �कािशत �म�त : २०७  /    /     )

ँ.........गाउपा�लकाको लागी ..............................(�वषयगत शाखा) 
मा रहने गर� .............................................................(पद) 
को �पमा देहायको सं�या र यो�यता भएको �ा�व�धक कमच� ार� करारमा 
रा� ु पन� भएकाले यो�यता पगेुका नेपाल� नाग�रकह�ले यो सूचना 
�कािशत भएको �म�तले १५ (प��) �दन �भ� �दनको २:०० बजेस�म 
राज�व �तरेको र�सद स�हत दरखा�त �दन हन स�वि�धत सवैको ला�ग यो ु
सूचना �काशन ग�रएको छ । यसको फाराम, दरखा�त द�तरु, 
काय–� �ववरण, पा�र��मक, सेवाका शतह� � स�हतको �व�ततृ �ववरण 
काया�लयबाट उपल�ध हनेछ । ु

१. 

३.

अनसूुची -२
ँ ँ(बदुा४.१सगस�बि�धतआवेदनकोढाँचा)

ँश�ुोधन गाउकायप� ा�लकाको काया�लय
�प�देह� 

�ा�व�धक कमच� ार�को नामः      

�प�देह�

अनसूुची -१
ँ ँ(बदुा४.१सगस�बि�धतकाय�� ववरणकोढाँचा)

ँश�ुोधन गाउकायप� ा�लकाको काया�लय

�ा�व�धक कमच� ार�को पद नामः  काम गनप�ु न� 
�थानः

सपु�रवे�कः  ��तवेदन पेश 
गनप�ु न� अ�धकार�ः 

२. 

लिु�बनी �देश,नेपाल
करारमा सेवा �लने स�ब�धी सूचना



ँ ँ(बदुा४.२सगस�बि�धतदरखा�तफारामकोढाँचा)

पासपोट� साईजको परैु 

यहाँ टा�ने र फोटो र 

२. शैि�क यो�यता र अनभुव (नमनुा) :

३. अनभुवको हकमा B.E उ�तण � गर� स�ब� कायम� ा क�तीमा ...... 
वषक� ो काय � अनभुव भएको  । 

३. दरखा�तमा संल�न गनप�ु न�ः उ�मेदवारको �यि�गत �ववरण, शैि�क 
यो�यताको �मािणत ��त�ल�प, नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को 
�मािणत ��त�ल�प, अनभुवको �मािणत ��त�ल�प तथा �च�लत नेपाल 
कानून बमोिजम �व�भ� काउि�सल वा प�रष� वा अ�यमा दता� भएको 
�मािणत ��त�ल�प संल�न हनपुन�छ । पेश ग�रने सबै ��त�ल�पको ु
पछाडी उ�मेदवार �वयंले ह�ता�र गर� �मािणत गन� ।

अनसूुची - ३

�प�देह�

५. नेपाल इि�ज�नय�र� काउि�सलमा दता� भएको (�माणप�) ।

१. नेपाल� नाग�रक ।

४. .... वष � उमेर परुा भई .... वष � ननाघेको हनपुन� ।ु

६. अ�य �च�लत काननु�ारा अयो�य नभएको ।

ँश�ुोधन गाउकायप� ा�लकाको काया�लय

लिु�बनी �देश,नेपाल
करारको ला�ग दरखा�त फाराम

२.�यूनतम यो�यता (ज�तैः नेपाल सरकारवाट मा�यता �ा� 
�व��व�ालयवाट Civil Engineering मा �नातक (B.E) र कुनै 
स�ब� �वषयमा �वषयमा �नातको�र गरेको ।

हालसालै िखचेको 

मखुाकृ�त देिखने फोटो 





करार स�झौता

ँ.........गाउ कायप� ा�लकाकोकाया�लय, (यसप�छ प�हलो प� भ�नएको) र 

ँ....................िज�ला, ...................नगरपा�लका/गाउपा�लका, वडा 

नं. ..... ब�ने �ी ............................................................ 

ँ(यसप�छ दो�ो प� भ�नएको) का बीच .....गाउपा�लकाको 

.................................................(इि�ज�नयर) को कामकाज गन �

गराउन �म�त २०७   /......./...... को �नणय�  अनसुार देहायका 

अनसूुची - ४
ँ ँ(बदुा७.१सगस�बि�धतकरारस�झौताकोढाँचा)



१. कामकाज स�ब�धमा : दो�ो प�ले आफुलाई तो�कएको संल�न काय �

�ववरण अनसुारको काय � प�हलो प�ले तोकेको समय र �थानमा उपि�थत 

भई गन �ु पन�छ र आव�यकतानसुार थप काम गन �ु पन�छ ।

२. काम गन �ु पन��था:.........................................................। 

ँ४. आचरणको पालनाः दो�ो प�ले ...गाउपा�लकाको �च�लत कानूनमा 

�यव�था भएका आचरण तथा अनशुासन स�ब�धी �यव�थाह� पालना 

गन �ु पन�छ । 

५. �वदाः दो�ो प�लाई साबज� �नक �बदा बाहेक  म�हनाको १(एक) �दन थप 

भैपर� आउने �बदा उपल�ध गराईनेछ।साथै काया�लयको ला�ग 

आव�यक परेको ख�डमा �बदाको �दनमा प�न सेवा उपल�ध गराउन ु

पन�छ । यसर� सावज� �नक �बदाको �दनमा काया�लयमा काम लगाए 

बापत मा�सक करार रकमको दामासाह�ले रकम दो�ो प�लाई �दईनेछ 

। 

काय/� शतक� ो अ�धनमा र�ह दो�ो प�ले प�हलो प�लाई सेवा उपल�ध 

गराउन म�जरु भएकाले यो करारको संझौता गर� एक/एक ��त आपसमा 

बिुझ �लय� �दय� :

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा�र��मक : ��येक म�हना �य�तत 

भएप�छ, प�हलो प�ले दो�ो प�लाई मा�सक �पमा �. 

...................(अ�रेपी �. ...................................पा�र��मक 

उपल�ध गराउनेछ । 

६. काया�लय स�पि�को सरु�ाः दो�ो प�ले काया�लयको चल अचल 

स�पि�को नो�सानी वा �हना�मना गरेमा सो को ��तपू�त � वा हानी 

नो�सानीको �बगो दो�ो प�ले प�हलो प�लाई �दन ुपन�छ ।



७. गो�यताः दो�ो प�ले काया�लयको कागजप�, िज�सी सामान एवं गो�य 

कुरा वा कागजात कुनै अन�धकृत �यि� वा देशलाई उपल�ध गराएको 

�मािणत भएमा दो�ो प�लाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 

नो�सानीको ��तपूत� दो�ो प�बाट भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत 

रािखनेछ ।  

८. करार अव�धः यो करार २०७...  ।........।..........देिख लाग ुभई 

२०७.....।........।.......... स�मको ला�ग हनेछ । ु

१०. पा�र��मक क�ी र करार सेवाको शतक� ो अ��यः दो�ो प�ले प�हलो 

प�लाई सेवा उपल�ध नगराएमा, स�तोषजनक सेवा �दन नसकेमा 

अनपुि�थत रहेको अव�धको पा�र��मक दामासा�हले क�ा ग�रनेछ र  ५ 

�दन भ�दा बढ� सेवा नगरेमा �वतः यो संझौता प�हलो प�ले र� गर� 

अक� �यव�था गन � वाधा पन� छैन । दो�ो प�ले शा�रर�क �पमा 

अ�व�थ भई वा अ�य कुनै कारणले सेवा �दन असमथ � भएमा वा काम 

स�तोषजनक नभएमा वा आचरण स�ब�धी कुराह� बराबर उलंघन गरेमा 

दो�ो प�संगको संझौता र� गन � स�नेछ र �नजको स�ा अक� �यि� 

करारमा रािख काम लगाउन बाधा पन� छैन । 

१२. �च�लत कानून लागू हनेः यस संझौतामा उ�लेख नभएको कुरा �च�लत ु

नेपाल कानून बमोिजम हनेछ।ु

९. कायस� �पादन मू�यांकनः प�हलो प�ले दो�ो प�को काय � स�पादन 

मू�यांकन गन� र सो मू�यांकन गदा� सालवसाल� �नर�तरता �दन उपय�ु 

देिखएमा काय�� व�धको दफा ९ बमोिजम करार �नि�त अव�धको ला�ग थप 

हन स�नेछ ।ु

११. दावी नप�ुनेः दो�ो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा प�छ 

कुनै प�न पदमा �थायी �नयिु� हनाका ला�ग दाबी गन � पाउने छैन/गन� ु

छैन ।



ँगाउपा�लकाको तफ� बाट : दो�ो प� (करार गन� �यि�):  

तपाईलाई �म�त २०७...।....।... �नणय� ानसुार सूिचकरण ग�रए बमोिजम 
............................ (पदको नाम वा काम) का ला�ग यसैसाथ संल�न 
करार (स�झौता) बमोिजम �म�त २०७....।....।...  देिख 

ँ२०७....।.....।.... स�म करारमा रािखएको हदा संल�न कायश� त �ु
अन�ुप आफनो काम इमा�दार�पूवक�  र �यवसा�यक मू�य मा�यता अन�ुप 
गनह�ु न जानकार� गराइ�छ । ु

पद : ठेगाना :   

अनसूुची - ५
ँ ँ(बदुा७.२सगस�बि�धतकरारसूचनाप�कोढाँचा)

ँश�ुोधन गाउकायप� ा�लकाको काया�लय
�प�देह�

नाम : नाम :
ह�ता�र : ह�ता�र :  

काया�लयको छापः

च.नं.         

�म�तः   

लिु�बनी �देश,नेपाल

प.सं. 

�ी ........................................,

ठेगाना .........................

�वषयः करार स�ब�धमा ।

ँ साथै आ�नो काम कत�� य पालना गदा� यस गाउपा�लकाको 
कमच� ार�ले पालना गनप�ु न� आचार सं�हता र आचरणको समेत प�रपालना 
हन जानकार� गराइ�छ । ु

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
.....................



ljlkg If]qL

�ी आ�थक�  �शासन शाखाः�मािणतहािजर/Time Sheet स�हतको 

��तवेदनकाआधारमास�झौताबमोिजमकोरकममा�सक�पमाउपल�धगराउ

नहुन।ु

k|d'v k|zf;sLo clwj[mt

�ी �शासन शाखाः हािजर�को �यव�था हन । ु

ँगाउकायप� ा�लकाको काया�लय ।

cf1fn]

बोधाथः�

�ी वडा काया�लय,.................................... 

k|dfl0fs/0f ldltM–@)&*÷)*÷@*
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