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शिवपरुी गाउँपाशिकािे उपिब्ध गराउने सवेा प्रवाह र शवकास शनरामाणको 
कारमािाई वरवश्थित र प्रभावकारी बनाउन रस गाउँपाशिकाको िाशग नेपाि 
सरकारिे ्वीकृत गरेको करमाचारी दरवश्दको अश्धनरा रशह प्राशवश्धक 
करमाचारीको ररक्त पदरा करार सम्झौताका आ्धाररा सवेा कराररा शिने 
कारमािाई वरवश्थित गनमाका िाशग शिवपरुी गाँउ कारमापाशिकािे शरशत 
२०७४/१२/२२ रा रो कारमाशवश्ध ्वीकृत गरी जारी गरेको छ । 
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१. सकं्षिप्त नाम र प्ारम्भः

क. रस कारमाशवश्धको नार " शिवपरुी गाउँपाशिकारा कराररा 
प्राशवश्धक करमाचारी वरव्थिापन समब््धी कारमाशवश्ध, २०७४" 
रहकेो छ । 

ख. रो कारमाशवश्ध कारमापाशिकािे शनणमार गरेको शरशतबाट प्रारमभ 
हुनेछ । 

२. परर्ाषाभः शवषर वा प्रसगंिे अकको अथिमा निागेरा रस कारमाशवश्धरा-

क. "अधरक्ष " भ्नािे गाउँपाशिकाको अधरक्ष सम्न ुपदमाछ ।

ख. "ऐन" भ्नािे “्थिानीर सरकार सञचािन ऐन, २०७४” 
सम्न ुपदमाछ । 

ग. "कारमाशवश्ध" भ्नािे “शिवपरुी गाउँपाशिकारा कराररा 
प्राशवश्धक करमाचारी वरव्थिापन समब््धी कारमाशवश्ध, २०७४” 
सम्न ुपदमाछ । 

घ. "कारामािर" भ्नािे गाउँ कारमापाशिकाको कारामािर सम्न ु
पदमाछ ।

ङ. "प्राशवश्धक करमाचारी" भ्नािे दफा ३(२) बरोशजर प्राशवश्धक 
सवेा उपिब्ध गराउने गरी वरव्थिा भएका करमाचारी सम्न ु
पदमाछ ।

च. "सशरशत" भ्नािे दफा ५ बरोशजर गशित अ्तवातामा तथिा 
सशूचकरण सशरशत सम्न ुपदमाछ ।

३. कार्यक्िक्ि लागू हुने षेित्र र सेिाभः (१) ्थिानीर सरकार सञचािन 
ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथिा ्थिानीर तहरा 
सवेा प्रवाह समब््धी वरव्थिाको दफा १५(४) बरोशजर प्राशवश्धक 
करमाचारी कराररा राखने प्ररोजनको िाशग रो कारमाशवश्ध ्वीकृत गरी 
िाग ूगररएको छ । 

   (२) कारामािरिे दहेारको सवेासगँ समब््धीत प्राशवश्धक 
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करमाचारी रस कारमाशवश्ध बरोशजर अवश्ध तोकी कराररा राखन 
सकनेछः 

(क)  इश्जशनरररङ्ग सवेासगँ समब््धीत

(ख)  कृशष सवेासगँ समब््धीत

(ग)  पि ुसवेासगँ समब््धीत

(घ)  वन सवेासगँ समब््धीत

(ङ)  ्वा््थर सवेासगँ समब््धीत

(छ)  अ्र कुनै प्राशवश्धक सवेासगँ समब््धीत ।

४. छनौट सम्बनिधी वरिस्ाभः दफा ३ बरोशजरका प्राशवश्धक करमाचारी 
कारामािरिे कराररा राखने प्ररोजनको िाशग सशूचकरण तथिा छनझौट 
समब््धी वरव्थिा दहेार बरोशजर हुनेछः 

   (१) प्राशवश्धक करमाचारीको अनसुशूच - १ बरोशजर 
्वीकृत कारमा शववरण बरोशजर पद वा सवेा क्षेत्र तथिा समब््धीत 
सवेा सरहूको रोगरता, पाररश्रशरक, सवेा ितमा सरते तोकी समब््धीत 
कारामािरको सचूनापाटी, वभेसाईट तथिा अ्र कुनै सावमाजशनक 
्थििरा अनसुचूी - २ बरोशजरको ढाँचारा कमतीरा १५ (प्ध्र) 
शदनको सचूना प्रकािन गनुमापननेछ ।

   (२) आवदेन फारारको नरनूा अनसुचूी - ३ बरोशजर 
हुनेछ । आवेदन द्तरु गाउँपाशिकाबाट शन्धामारण भए बरोशजर हुनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बरोशजर पनमा आएका आवदेनहरु 
दहेारको आ्धाररा दफा ५ को सशरशतिे रलूराङ्कन गरी सशुचकृत 
गनुमापननेछ : 

क.  िशैक्षक रोगरता वापत - ् रनूतर िशैक्षक रोगरताको िाशग ५५ 
(पचप्न) अकं, (शवशिष्ट श्रणेी वापत ५५, प्रथिर श्रणेी वापत 
५०, शधितीर श्रणेी वापत ४५, ततृीर श्रणेी वापत ४०, (शत्रभवुन 
शवश्वशवद्ािरको अकं गणनाका आ्धाररा) ।तोशकएको भ्दा 
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राशथिलिो रोगरता भएरा थिप ५ (थिप) अकं, (शवशिष्ट श्रणेी 
वापत ५, प्रथिर श्रणेी वापत ४, शधितीर श्रणेी वापत ३, ततृीर 
श्रणेी वापत २

ख.  कारमा अनभुव वापत - १० (दि) अकं (प्रशत वषमा २ अकंको 
दरिे, प्रराशणत शववरण सिंगन भएको हुनपुनने) ।

ग.  ्थिानीर बाशस्दािाई दहेार बरोशजर - 5 (पाँच) अकं 

१.  समब््धीत गाउँपाशिकाको बाशस्दा भएरा - 5 अकं

२.  समब््धीत शजलिाको बाशस्दा भएरा - 2 अकं 

घ.  अ्तवातामारा अश्धकतर २5 अकं । रस अनसुार अकं प्रदान 
गदामा ्रनुतर 10 (दि) र अश्धकतर १७ (सत्र) को सीराशभत्र 
रही प्रदान गनुमापननेछ 

   (४) उपदफा (१) बरोशजर आवदेन राग गदामा प्राशवश्धक 
कारमा (इश्जशनरररंग, ्वा््थर तथिा पि ुशचशकतसा िगारतका अ्र 
क्षेत्र) का िाशग आवशरक पनने वरवसाशरक प्रराणपत्र (िाईसे् स) 
प्राप्त गरेका वरशक्तिे रात्र आवदेन शदन सकनेछन ्।

५. अन्तिा्य्ता्य र सकू्िकरण सक्मक््तभः राग पद सखंराका आ्धाररा 
कारमाशवश्धको दफा (४) को उपदफा (३) बरोशजर उचचतर अकं प्राप्त 
गरेका उमरदेवारिाई प्रारशमभक छनझौट गनमा र अ्तवामातामा सरते शिई 
सशूचकरणको शसफाररस गनमा दहेारको अ्तरवातामा तथिा सशूचकरण 
सशरशत रहनेछः

(क) प्ररखु प्रिासकीर अश्धकृत    -  सरंोजक

(ख) अधरक्षिे तोकेको शवषर शवज्ञको रुपरा 

सरकारी सवेाको अश्धकृत ्तरको करमाचारी   - सद्र

(ग) गाउँपाशिकाको शवषरगत िाखा प्ररखु  - सद्र

६. सकू्िकरणको क्ििरण प्काशन गनने : (१) दफा ४ बरोशजर 
सबैभ्दा बढी अकं प्राप्त गनने उमरदेवारहरु दफा ५ बरोशजरको 
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सशरशतको शसफाररसको आ्धाररा कारामािरिे उमरदेवारहरुको रोि 
नमबर, नार थिर, िेगाना, कार गनमा तोशकएको िाखा आशद सरते 
उलिेख गरी रोगरताक्रर अनसुार सशूचकरणको शववरण प्रकािन 
गननेछ । 

   (२) उपदफा (१) बरोशजर सशूचकरण प्रकािन गदामा पद 
सखंरा भ्दा दोवबर सखंरारा वकैशलपक उमरदेवारको सचूी सरते 
प्रकािन गनुमापननेछ र शसफाररि भएका उमरदेवारहरुको सचूी सचूना 
पाटीरा सरते टाँस गनुमापननेछ । 

	 	 	 तर आवदेन नै कर परेको अव्थिारा कर उमरदेवार 
सशुचकरण गनमा सशकनेछ । 

   (३) उपदफा (१) बरोशजरका रोगरताक्रररा रहकेा 
उमरदेवारिाई शछटो सञचार राधररबाट जानकारी गराई सोको 
अशभिेख सरते राखनपुननेछ । 

७. करार गननेभः (१) कारामािरिे सशूचकृत गरेका रखुर उमरदेवारिाई ७ 
(सात) शदनको मराद शदई करार गनमा सचूना शदनपुननेछ । 

   (२) उपदफा (१) बरोशजरको अव्धी शभत्र करार सम्झौता 
गनमा आउने सशूचकृत उमरदेवारसगँ कारामािरिे अनसुचूी - १ 
बरोशजरको कारमा-शववरण सशहत अनसुचूी - 4 बरोशजरको ढाँचारा 
करार गनुमापननेछ । उक्त अवश्ध शभत्र समपकमा  राखन नआएरा क्ररिः 
वकैशलपक उमरदेवारिाई सचूना शदई करार गनमा सशकनेछ ।

   (३) उपदफा (२) बरोशजर करार गरे पश्ात अनसुचूी - ५ 
बरोशजको पत्र कारामािरिे प्राशवश्धक करमाचारीिाई शदनपुननेछ । 

   (४) उपदफा (२) बरोशजर कारामािरिे कारमाशववरण शददँा 
शवषरगत िाखा सरते तोकी काररा िगाउन ुपननेछ । 

   (५) रस कारमाशवश्ध बरोशजर करार गदामा सारा्रत आशथिमाक 
वषमाको श्रावण १ (एक) दशेख अकको वषमाको असारसमरका िाशग रात्र 
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करार गनुमा पननेछ । तर उक्त पदिे गनुमापनने कार सराप्त भएरा वा परामाप्त 
नभएरा वा कारमाप्रारमभ नै नभएको अव्थिारा ् थिानीर तहिे कारको 
बो् र अव्धी हरेी करारको अव्धी घटाउन सकनेछ । 

   (६) उपदफा (५) बरोशजर एक आशथिमाक वषमाको शनशमत 
सवेा कराररा शिएको वरशक्तिाई पनुः अकको वषमाको िाशग सवेा 
कराररा शिन ुपरेरा पनुः पररक्षण, छनझौट र िरुू करार सरह राशन 
सम्झौता गररनेछ । 

   (७) प्राशवश्धक करमाचारीिे ्वेचछािे करार शनर्तरता 
गनमा नचाहरेा कमतीरा १ (एक) रशहना अगाडी कारामािररा शिशखत 
रुपरा जानकारी गराउन ुपननेछ । रसरी जानकारी नगराई करार अ्त 
गरी कार छोडेरा तर्तो वरशक्तिाई पनुः कराररा कार गनने अवसर 
शदईने छैन ।

   (८) रस दफा शवपररतको अवश्ध उलिेख गरी वा कराररा 
उलिेख भए भ्दा बढी रकर भकु्तानी शदएरा तरसरी अवश्ध उलिेख 
गनने वा रकर भकु्तानी गनने करमाचारीको तिव भत्ाबाट कट्ा गरी असिू 
उपर गररनेछ र शवभागीर कारवाही सरते गररनेछ । 

८. कार्य श्त्य, पाररश्रक्मक र अिक्ि :  (१) रस कारमाशवश्ध बरोशजर 
सवेा करार सम्झौता गररएका प्राशवश्धक करमाचारीको राशसक 
पाररश्रशरक समब््धीत तह वा पदको िरुु तिब ्केिरा नबढ्ने 
गरी करार सम्झौतारा उलिेख भए बरोशजर हुनेछ । ्थिानीर भत्ा 
पाउने ्थिानरा नेपाि सरकारको दररेट बरोशजर कराररा उलिेख भए 
अनसुार ्थिानीर भत्ा उपिब्ध गराउन सशकनेछ । 

   (२) कारामािरिे कारमा-शववरणरा उलिेख भए बरोशजर 
प्रगशतको ्थििगत वा व्तगुत प्रशतवेदनका आ्धाररा कारमा समपादन 
अनसुार कराररा उलिेख गरी भ्ररण भत्ा वा शफलड भत्ा उपिब्ध 
गराउन सकनेछ । 

  तर करार सम्झौतारा उलिेख नगररएको भ्ररण भत्ा, शफलड 
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भत्ा वा अ्र भत्ा उपिब्ध गराउन सशकने छैन ।

   (३) कारामािरिे करारका प्राशवश्धक करमाचारीको 
पाररश्रशरक भकु्तानी गदामा शनजिे रशहनाभरी गरेको कारको शववरण 
(Time Sheet) सशहतको प्रशतवेदन तरार गनमा िगाई समब््धीत 
शवषरगत िाखाको शसफाररिको आ्धाररा रात्र भकु्तानी गनुमा पननेछ ।

   (४) रस कारमाशवश्ध बरोशजर प्राशवश्धक करमाचारीिे 
कराररा कार गरेकै आ्धाररा पशछ कुनै पशन पदरा अ्थिारी वा 
्थिारी शनरकु्ती हुनाका िाशग कुनै पशन दाबी गनमा पाउँने छैन ।

   (५) उपदफा (१) बरोशजर करार गदामा कार िरुु गनने शरशत र 
अ्तर गनने शरशत सरते उलिेख गनुमापननेछ। तर तर्तो करारको अव्धी 
एक पटकरा १ (एक) वषमा भ्दा बढी हुने छैन ।

९. करार समाप्तधीभः (१) रस कारमाशवश्ध बरोशजर करार गररएको पद वा 
दरब्दीरा नेपािको सशंव्धान बरोशजर करमाचारी सरारोजन भई 
खशटई आएरा तर्तो वरशक्तको करार ्वतः अ्तर हुनेछ ।

   (२) करार सम्झौता गररएको प्राशवश्धक करमाचारीको कारमा 
स्तोषजनक नभएको भशन कारमारत शवषरगत िाखा वा कारामािरिे 
शसफाररि गरेरा अधरक्ष वा प्ररखुिे आवशरक छानशवन गनमा िगाई 
सफाइको रझौका शदई कारामािरिे जनुसकैु अव्थिारा करारबाट 
हटाउन सशकनेछ । 

१०. क्िक्ििभः रस कारमाशवश्ध कारामा्वरन क्रररा थिप वरव्थिा गनुमा परेरा 
रस कारमाशवश्ध तथिा प्रचशित काननूसगँ नबाश्ने गरी गाउँपाशिकािे 
आवशरक शनणमार गनमा सकनेछ । 
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अनसुचूी - १

(बुँदा ४.१	सँग समब््धीत कारमाशववरणको ढाँचा)

शिवपरुी गाउँ कारमापाशिकfको कारामािर

िरेावगर, नवुाकोट

३ नं. प्रदिे नेपाि

कार्य क्ििरणको नमुनाभः

प्राशवश्धक करमाचारीको पद नारः 

कार गनुमापनने ्थिानः

प्राशवश्धक करमाचारीको नारः    
  

सपुररवके्षकः 

प्रशतवेदन पिे गनुमापनने अश्धकारीः 

कार्य क्ििरणभः

१.	

२.	

३.

४.

५.

६.

७.
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अनसुचूी	-	२

(बुँदा	४.१सँग	समब््धीत	आवेदनको	ढाँचा)

शिवपरुी	गाउँ	कारमापाशिकfको	कारामािर

िरेावगर,	नवुाकोट

३	नं.	प्रदिे	नेपाि

करारमा सेिा क्लने सम्बनिधी सिूना

(सचुना	प्रकाशित	शरशत	:	२०७		/				/					)

शिवपरुी	 गाउँपाशिकाकाको	 ..............................(शवषरगत	 िाखा)	 रा	
रहने	 गरी	 .............................................................(पद)	 को	 रुपरा	
दहेारको	संखरा	 र	 रोगरता	भएको	प्राशवश्धक	करमाचारी	कराररा	 राखन	ु पनने	
भएकािे	रोगरता	पगुेका	नेपािी	नागररकहरुिे	रो	सचूना	प्रकाशित	भएको	
शरशतिे	१५	(प्घ्र)	शदन	शभत्र	शदनको	२:००	बजेसमर	राज्व	शतरेको	रशसद	
सशहत	 दरखा्त	 शदन	 हुन	 समवश््धत	 सवैको	 िाशग	 रो	 सचूना	 प्रकािन	
गररएको	छ	 ।	रसको	फारार,	दरखा्त	द्तरु,	कारमा–शववरण,	पाररश्रशरक,	
सेवाका	ितमाहरु	सशहतको	शव्ततृ	शववरण	कारामािरबाट	वा	वेवसाइट	www.
shivapuriimun.gov.np	बाट	उपिब्ध	हुनेछ	।	

पद	नार 	 संखरा

२. शैक्षिक रोगर्ता र अनु्ि (नमुना) :

१. नेपािी नागररक ।

२. ्रनूतर रोगरता (जस त्ैः नेपाल सरकारवाट मान्य्ा प्ाप्त 
ववश्वववद्ाल्यवाट Civil Engineering मा सना्क (B.E) 
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र कुनत सम्बद्ध ववष्यमा ववष्यमा सना्कोत्तर गरेको ।

३. अनभुवको हकरा B.E उतीणमा गरी समबधि कारमारा 
कमतीरा ...... वषमाको कारमा अनभुव भएको  । 

४. .... वषमा उररे परुा भई .... वषमा ननाघकेो हुनपुनने ।

५. नेपाि इश्जशनरररङ्ग काउश्सिरा दतामा भएको (प्रराणपत्र) ।

६. अ्र प्रचशित काननुद्ारा अरोगर नभएको ।

३. दरखास्तमा सलंगन गनु्यपननेभः उमरदेवारको वरशक्तगत शववरण, 
िशैक्षक रोगरताको प्रराशणत प्रशतशिशप, नेपािी नागररकताको 
प्रराणपत्रको प्रराशणत प्रशतशिशप, अनभुवको प्रराशणत प्रशतशिशप तथिा 
प्रचशित नेपाि काननू बरोशजर शवशभ्न काउश्सि वा पररषद ्वा 
अ्ररा दतामा भएको प्रराशणत प्रशतशिशप सिंगन हुनपुननेछ । पिे गररने 
सबै प्रशतशिशपको पछाडी उमरदेवार ्वरंिे ह्ताक्षर गरी प्रराशणत 
गनने । 

अनसुचूी - ३
(बुँदा ४.२ सगँ समब््धीत दरखा्त फारारको ढाँचा)

शिवपरुी गाउँ कारमापाशिकाको कारामािर
िरेावगर, नवुाकोट
३ नं. प्रदिे नेपाि

करारको लाक्ग दरखास्त फाराम

(क) वरैशक्तक शववरण
नार	थिर	 (दवेनागरीरा)

(अगं्ेजी	 िूिो	

अक्षररा)

शिङ्ग:

नागररकता	नं: जारी	गनने	शजलिा	: शरशत	:

हािसािै	शखचकेो	
पासपोटमा	साईजको	परैु	
रखुाकृशत	दशेखने	फोटो	
रहाँ	टा्ने	र	फोटो	
र	फाराररा	पनने	गरी	
उमरदेवारिे	द्तखत
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्थिारी	

िेगाना

क)	

शजलिा

ख)	न.पा./गा.शव.स. ग)	वडा	नं

घ)	टोि	: ङ)	रागमा/घर	नं.	: च)	फो	नं.
पत्राचार	गनने	िेगाना	: ईरिे
बाबकुो	नार,	थिर	: ज्र	शरशत	:							(शव.सं.रा)											(ईश्व	संवतरा)
बाजेको	नार,	थिर	: हािको	 उररे	 :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 वषमा												

रशहना

(ख)	 िशैक्षक	रोगरता/ताशिर	(दरखा्त	फारार	भरेको	पदको	िाशग	चाशहने	
आवशरक	्रनूतर	िशैक्षक	रोगरता/ताशिर	रात्र	उलिेख	गनने)

आिशरक 
नरून्तम 
रोगर्ता

क्िश्वक्िद्ालर/ 
्बोर्य/ ्ताक्लम 
क्दने ससं्ा

शै
क्षि

क
 

उप
ाक्ि

/्त
ाक्ल

म 

सकंार

श्र
ण

धी/प्
क््त

श
्त

मूल क्िषर

िशैक्षक	रोगरता

ताशिर

(ग) अनु्ि सम्बनिधी क्ििरण 

कारा्यलर पद
सेिा/समूह/ 

उपसमूह
शे्रणधी/्तह स्ारधी/अस्ारधी/ 

करार
अिक्ि

देक्ख समम

रिेै	 रस	 दरखा्तरा	 खिुाएका	 समपणूमा	 शववरणहरु	 सतर	 छन	् ।	 दरखा्त	
बु् ाएको	पदको	सचूनाको	िाशग	अरोगर	िहररने	गरी	 कुनै	सजार	पाएको	
छैन	 ।	 कुनै	 कुरा	 ढाँटे	 वा	 िकुाएको	 िहररएरा	 प्रचशित	 काननू	 बरोशजर	
सहनेछु/बु् ाउनेछु	।	उमरदेवारिे	पािना	गनने	भनी	प्रचशित	काननू	तथिा	रस	
दरखा्त	फारारका	पषृ्ठहरुरा	उलिेशखत	सबै	ितमा	तथिा	शनररहरु	पािना	गनमा	
र्जरु	गदमाछु	 ।	साथैि	कराररा	उलिेशखत	ितमाहरु	पणूमा	रुपरा	पािना	गननेछु	 र	
करारको	सररभ्दा	अगावै	करारको	अ्तर	गदामा	कशमतरा	३	रशहनाको	पवूमा	
सचूना	शदई	कारामािररा	शनवेदन	शदनेछु	।
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उममेदिारको लरापिे सहधीछाप उममेदिारको दस्तख्त
दाराँ ्बाराँ

क्मक््त:
कारामािरिे	भननेः
रशसद/भझौचर	नं.	: रोि	नं.	:
दरखा्त	अ्वीकृत	भए	सो	को	कारण	:
दरखा्त	 रुज	ु गननेको	 नार	 र	
द्तखतः
शरशत	:

दरखा्त	
्वीकृत/अ्वीकृत	 गननेको	
द्तखत
शरशत	:

द्रष्टवर:	 दरखा्त	 साथि	 सचूनारा	 उलिेशखत	 िगारत	 शनमनशिशखत	
कागजातहरु	अशनवारमा	रुपरा	उमरदेवार	आफैिे	प्रराशणत	गरी	पेि	गनुमा	पननेछ	।

(१)	नेपािी	नागररकताको	प्रराणपत्रको	प्रशतशिशप,			(२)	सरकक्षता	र	समबधि	
आवशरक	पननेरा	सो	को	प्रशतशिशप,	(३)	् रनूतर	िशैक्षक	रोगरताको	प्रराणपत्र	
र	 चाररशत्रक	 प्रराणपत्रको	 प्रशतशिशप,	 प्राशवश्धक	 कारमा	 (इश्जशनरररङ्ग,	
्वा््थर	तथिा	पि	ु शचशकतसा	िगारतका	अ्र	क्षेत्र)	का	िाशग	आवशरक	
पनने	 वरवसाशरक	 प्रराणपत्र	 (िाईसे्स)को	 प्रशतशिशप,	 ताशिर	 र	 अनभुव	
आवशरक	पननेरा	सो	सरतेको	प्रशतशिशप,	आशद	।
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अनुसिूधी - ४

(बुँदा	७.१	सँग	समब््धीत	करार	सम्झौताको	ढाँचा)

करार सम्ौ्ता

शिवपरुी	गाउँ	कारमापाशिकाको	कारामािर,	(रसपशछ	पशहिो	पक्ष	भशनएको)	
र	 ....................शजलिा,	 ...................नगरपाशिका/गाउँपाशिका,	 वडा	
नं.	 .....	ब्ने	श्री	 ............................................................	 (रसपशछ	
दोश्रो	पक्ष	भशनएको)	का	बीच	.....गाउँपाशिका/नगरपाशिकाको	..............
...................................(..........)	को	कारकाज	गनमा	गराउन	शरशत	२०७			
/......./......	को	शनणमार	अनसुार	दहेारका	कारमा/ितमाको	अश्धनरा	रशह	दोश्रो	
पक्षिे	पशहिो	पक्षिाई	सेवा	उपिब्ध	गराउन	र्जरु	भएकािे	रो	करारको	
सं्झौता	गरी	एक/एक	प्रशत	आपसरा	बशु्	शिरौं	शदरौं	:

१. कामकाज सम्बनिमा :	दोस्ो	पक्षिे	आफुिाई	तोशकएको	संिगन	
कारमा	शववरण	अनसुारको	कारमा	पशहिो	पक्षिे	तोकेको	सरर	र	् थिानरा	
उपश्थित	भई	गनुमा	पननेछ	र	आवशरकतानसुार	थिप	कार	गनुमा	पननेछ	।

२. काम गनु्य पनने स्ान :..........................................................
.....................................।	

३. करारमा काम गरे ्बाप्त पाँउने पाररश्रक्मक :	 प्रतरेक	 रशहना	
वरशतत	 भएपशछ,	 पशहिो	 पक्षिे	 दोश्रो	 पक्षिाई	 राशसक	 रुपरा	
रु.	...................(अक्षरेपी	रु.	................................................
..................पाररश्रशरक	उपिब्ध	गराउनेछ	।	

४. आिरणको पालनाभः	दोश्रो	पक्षिे	...गाउँपाशिका/नगरपाशिकाको	
प्रचशित	काननूरा	बरव्थिा	भएका	आचरण	तथिा	अनिुासन	समब््धी	
वरव्थिाहरु	पािना	गनुमा	पननेछ	।	

५. क्िदाभः	 दोस्ो	 पक्षिाई	 साबमाजशनक	 शबदा	 बाहके	 अ्र	 कुनै	 पशन	
शकशसरको	 शबदा	 उपिब्ध	 हुने	 छैन	 ।	 साथैि	 कारामािरको	 िाशग	
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आवशरक	परेको	खणडरा	शबदाको	शदनरा	पशन	सेवा	उपिब्ध	गराउन	ु
पननेछ	।	रसरी	सावमाजशनक	शबदाको	शदनरा	कारामािररा	कार	िगाए	
बापत	 राशसक	 करार	 रकरको	 दारासाहीिे	 रकर	 दोश्रो	 पक्षिाई	
शदईनेछ	।	

६. कारा्यलर समपक्तिको सरुषिाभः दोस्ो	 पक्षिे	 कारामािरको	 चि	
अचि	समपशत्को	नोकसानी	वा	शहनाशरना	गरेरा	सो	को	क्षशतपशूतमा	वा	
हानी	नोकसानीको	शबगो	दोश्रो	पक्षिे	पशहिो	पक्षिाई	शदन	ुपननेछ	।

७. गोपर्ताभः	दोस्ो	पक्षिे	कारामािरको	कागजपत्र,	 शज्सी	सारान	एवं	
गोपर	कुरा	वा	कागजात	कुनै	अनश्धकृत	वरशक्त	वा	दिेिाई	उपिब्ध	
गराएको	 प्रराशणत	 भएरा	 दोस्ो	 पक्षिाई	 करारबाट	 हटाई	 सोबाट	
भएको	हानी	नोकसानीको	शष्तपशूतमा	दोश्रो	पक्षबाट	भराईनेछ	र	कािो	
सचूीरा	सरते	राशखनेछ	।		

८. करार अिक्िभः	 रो	करार	 २०७...	 	 ।........।..........दशेख	िाग	ु भई	
२०७.....असार	१५	समरको	िाशग	हुनेछ	।	

९. कार्यसमपादन मूलरांकनभः	 पशहिो	 पक्षिे	 दोस्ो	 पक्षको	 कारमा	
समपादन	रलूरांकन	गनने	र	सो	रलूरांकन	गदामा	सािवसािी	शनर्तरता	
शदन	उपरकु्त	दशेखएरा	कारमाशवश्धको	दफा	९	बरोशजर	करार	शनशश्त	
अवश्धको	िाशग	थिप	हुन	सकनेछ	।

१०. पाररश्रक्मक कट्धी र करार सेिाको श्त्यको अन्तरभः	दोश्रो	पक्षिे	
पशहिो	पक्षिाई	िगातार	७	(सात)	शदन	भ्दा	बढी	उक्त	सेवा	उपिब्ध	
नगराएरा,	 स्तोषजनक	 सेवा	 शदन	 नसकेरा	 अनपुश्थित	 रहकेो	
अवश्धको	पाररश्रशरक	दारासाशहिे	कट्ा	गररनेछ	र	सो	भ्दा	बढी	सेवा	
नगरेरा	्वतः	रो	सं्झौता	पशहिो	पक्षिे	रधि	गरी	अकको	बरव्थिा	गनमा	
वा्धा	पनने	छैन	।	दोश्रो	पक्षिे	िारररीक	रुपरा	अ्व्थि	भई	वा	अ्र	
कुनै	कारणिे	सेवा	शदन	असरथिमा	भएरा	वा	कार	स्तोषजनक	नभएरा	
वा	आचरण	समब््धी	कुराहरु	बराबर	उलिघनं	गरेरा	दोश्रो	पक्षसंगको	
सं्झौता	रधि	गनमा	सकनेछ	र	शनजको	सट्ा	अकको	वरशक्त	कराररा	राशख	



v08 ! z]/fau/, g'jfsf]6 ldltM @)&$ ;fn r}q @@ ut] ;+Vof &

15

कार	िगाउन	बा्धा	पनने	छैन	।	

११. दािधी नपुगनेभः	दोश्रो	पक्षिे	रस	करार	बरोशजर	कार	गरेकै	आ्धाररा	
पशछ	कुनै	पशन	पदरा	अ्थिारी	वा	्थिारी	शनरशुक्त	हुनाका	िाशग	दाबी	
गनमा	पाँउने	छैन/गनने	छैन	।

१२. प्िक्ल्त कानून लागू हुनेभः	रस	सं्झौतारा	उलिेख	नभएको	 कुरा	
प्रचशित	नेपाि	काननू	बरोशजर	हुनेछ	।	

गाउँपाक्लका/नगरपाक्लकाको ्तफ्य ्बाट : दोस्ो पषि (करार गनने वरक्ति): 

ह्ताक्षर	:	 ह्ताक्षर	:	

नार	:				 नार	:

पद	:		 िेगाना	:	

कारामािरको	छापः	
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अनसुचूी	-	५

(बुँदा	७.२	सँग	समब््धीत	करार	सचूना	पत्रको	ढाँचा)

शिवपरुी	गाउँ	कारमापाशिकाको	कारामािर
िरेावगर,	नवुाकोट
३	नं.	प्रदिे	नेपाि

च.नं.	 	 	 	 	 	 शरशतः		 	
प.सं.	

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

िेगाना	.........................

शवषरः	करार सम्बनिमा ।

तपाईिाई	 शरशत	 २०७...।....।...	 शनणमारानसुार	 सशूचकरण	 गररए	

बरोशजर	..................	 (पदको	नार	वा	कार)	का	िाशग	रसैसाथि	संिगन	

करार	(सम्झौता)	बरोशजर	शरशत	२०७....।....।...		दशेख	२०७....।.....।....	समर	

कराररा	राशखएको	हुदँा	संिगन	कारमाितमा	अनरुुप	आफनो	कार	इरा्दारीपवूमाक	

र	वरवसाशरक	रलूर	रा्रता	अनरुुप	गनुमाहुन	जानकारी	गराइ्छ	।	

	 साथैि	 आफनो	 कार	 कतमावर	 पािना	 गदामा	 रस	
गाउँपाशिका/	नगरपाशिकाको	करमाचारीिे	पािना	गनुमापनने	आचार	संशहता	र	
आचरणको	सरते	पररपािना	हुन	जानकारी	गराइ्छ	।	
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