
 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                 संखयाः १              मित ः २०७४/०३/०३ 

भाग-२ 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने 
सम्बन्िी कायमविधि, २०७५ 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास तनिााणको कायािाई 
व्यवस्स्थ  र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपामिकाको िागग नेपाि सरकारिे स्वीकृ  गरेको 
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किाचारी दरवस्न्दको अगधनिा रहह प्राववगधक किाचारीको ररक्  पदिा करार सम्झौ ाका 
आधारिा सेवा करारिा मिने कायािाई व्यवस्स्थ  गनाका िागग बान्नीगढी जयगढ गाँउ 
कायापामिकािे मित  २०७५/०३/०३ िा यो कायाववगध स्वीकृ  गरी जारी गरेको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 

क.  यस कायाववगधको नाि "बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक 
कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी कायमविधि, २०७५" रहेको छ ।  

ख.  यो कायाववगध कायापामिकािे तनणाय गरेको मित बाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यस कायाववगधिा - 

क.  "अध्यक्ष" भन्नािे गाउँपामिकाको अध्यक्षिाई सम्झनु पदाछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५” सम्झनु पदाछ ।  

ग.  "कायाववगध" भन्नािे “बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकािा करारिा प्राववगधक किाचारी 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाववगध, २०७५” सम्झनु पदाछ ।  

घ.  "कायाािय" भन्नािे गाउँ कायापामिकाको कायाािय सम्झनु पदाछ । 

ङ. "प्राववगधक किाचारी" भन्नािे दफा ३ (२) बिोस्जि प्राववगधक सेवा उपिब्ध गराउन े
गरी व्यवस्था भएका किाचारी सम्झनु पदाछ । 

च. "समित " भन्नािे दफा ५ बिोस्जि गहि  अन् वा ाा  था सूगचकरण समित  
सम्झनु पदाछ । 

३. कायमविधि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 
८३ को उपदफा (७)  था स्थानीय  हिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) 
बिोस्जि प्राववगधक किाचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको िागग यो कायाववगध स्वीकृ  गरी 
िागू गररएको छ ।  
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(२) कायााियिे देहायको सेवासँग सम्बस्न्ध  प्राववगधक किाचारी यस कायाववगध बिोस्जि 
अवगध  ोकी करारिा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्जतनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्ध  

(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्ध  

(ग) पशु सेवासँग सम्बस्न्ध  

(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्ध  

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्ध  

(छ) अन्य कुनै प्राववगधक सेवासँग सम्बस्न्ध  । 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बिोस्जिका प्राववगधक किाचारी कायााियिे करारिा 
राख्न ेप्रयोजनको िागग सूगचकरण  था छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बिोस्जि हुनेछः  

(१) प्राववगधक किाचारीको अनुसूगच-१ बिोस्जि स्वीकृ  काया वववरण बिोस्जि पद वा 
सेवा क्षेत्र  था सम्बस्न्ध  सेवा सिूहको योग्य ा, पाररश्रमिक, सेवा श ा सिे   ोकी 
सम्बस्न्ध  कायााियको सूचनापाटी, वेभसाईट  था अन्य कुनै सावाजतनक स्थििा 
अनुसूची - २ बिोस्जिको ढाँचािा कम् ीिा १५ (पन्र) हदनको सूचना प्रकाशन गनुा 
पनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनुसूची - ३ बिोस्जि हुनेछ । आवेदन दस् ुर 
गाउँपामिकाबाट तनधाारण भए बिोस्जि हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि पना आएका आवेदनहरु देहायको आधारिा दफा ५ को 
समित िे िूल्याङ्कन गरी सुगचकृ  गनुापनेछ:  

क. शैक्षक्षक योग्य ा वाप  - ६० (सािी) अकं, (ववमशष्ट शे्रणी वाप  ६०, प्रथि 
शे्रणी वाप  ५५, द्गध ीय शे्रणी वाप  ५०,   ृीय शे्रणी वाप  ४५, (त्रत्रभुवन 
ववश्वववद्याियको अकं गणनाका आधारिा) । 
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ख. काया अनुभव वाप  - १० (दश) अकं (प्रत  वषा २ अकंको दरिे, प्रिाणण  
वववरण संिग्न भएको हुनुपने) । 

ग. स्थानीय बामसन्दािाई देहाय बिोस्जि -    १० अकं  

१. सम्बस्न्ध  गाउँपामिकाको बामसन्दा भएिा -  १० अकं 

२. सम्बस्न्ध  स्जल्िाको बामसन्दा भएिा -   ५ अकं  

घ. अन् वा ाािा अगधक ि २० अकं । यस अनुसार अकं प्रदान गदाा न्युन ि 
८ (आि) र अगधक ि १४ (चौध) को सीिामभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जि आवेदन िाग गदाा प्राववगधक काया (इस्न्जतनयररगं, स्वास््य 
 था पशु गचककत्सा िगाय का अन्य क्षेत्र) का िागग आवश्यक पने व्यवसातयक 
प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्  गरेका व्यस्क् िे िात्र आवेदन हदन सक्नेछन।् 

५. अन्तिामताम र सूधचकरण सलमततः िाग पद संखयाका आधारिा कायाववगधको दफा (४) को 
उपदफा (३) बिोस्जि उच्च ि अकं प्राप्  गरेका उम्िेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गना र 
अन् वाा ाा सिे  मिई सूगचकरणको मसफाररस गना देहायको अन् रवा ाा  था सूगचकरण 
समित  रहनेछः 

(क) प्रिुख प्रशासकीय अगधकृ      -  संयोजक 

(ख) अध्यक्षिे  ोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अगधकृ  स् रको किाचारी   -  सदस्य 

(ग) गाउँपामिकाको ववषयग  शाखा प्रिुख   - सदस्य 

६. सूधचकरणको वििरण प्रकाशन गने: (१) दफा ४ बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्  गने 
उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोस्जिको समित को मसफाररसको आधारिा कायााियिे 
उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गना  ोककएको शाखा आहद सिे  
उल्िेख गरी योग्य ाक्रि अनुसार सूगचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोस्जि सूगचकरण प्रकाशन गदाा पद संखया भन्दा दोव्बर संखयािा 
वकैस्ल्पक उम्िेदवारको सूची सिे  प्रकाशन गनुा पनेछ र मसफाररश भएका 
उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिे  टाँस गनुापनेछ ।  

 र आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सुगचकरण गना सककनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जिका योग्य ाक्रििा रहेका उम्िेदवारिाई तछटो सञ्चार 
िाध्यिबाट जानकारी गराई सोको अमभिेख सिे  राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कायााियिे सूगचकृ  गरेका िुखय उम्िेदवारिाई ७ (सा ) हदनको म्याद 
हदई करार गना सूचना हदनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको अवधी मभत्र करार सम्झौ ा गना आउन े सूगचकृ  
उम्िेदवारसँग कायााियिे अनुसूची - १ बिोस्जिको काया-वववरण सहह  अनुसूची - ४ 
बिोस्जिको ढाँचािा करार गनुापनेछ । उक्  अवगध मभत्र सम्पका  राख्न नआएिा क्रिशः 
वैकस्ल्पक उम्िेदवारिाई सूचना हदई करार गना सककनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्जि करार गरे पश्चा  अनुसूची - ५ बिोस्जको पत्र कायााियिे 
प्राववगधक किाचारीिाई हदनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्जि कायााियिे कायावववरण हदँदा ववषयग  शाखा सिे   ोकी 
काििा िगाउनु पनेछ ।  

(५) यस कायाववगध बिोस्जि करार गदाा सािान्य  आगथाक वषाको श्रावण १ (एक) देणख 
अको वषाको असारसम्िका िागग िात्र करार गनुा पनेछ ।  र उक्  पदिे गनुापन ेकाि 
सिाप्  भएिा वा पयााप्  नभएिा वा कायाप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा स्थानीय  हिे 
कािको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्जि एक आगथाक वषाको तनस्म्  सेवा करारिा मिएको व्यस्क् िाई 
पुनः अको वषाको िागग सेवा करारिा मिनु परेिा पुनः पररक्षण, छनौट र शुरू करार 
सरह िातन सम्झौ ा गररनेछ ।  

(७) प्राववगधक किाचारीिे स्वेच्छािे करार तनरन् र ा गना नचाहेिा कम् ीिा १ (एक) 
िहहना अगाडी कायााियिा मिणख  रुपिा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी 
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नगराई करार अन्  गरी काि छोडिेा त्यस् ो व्यस्क् िाई पुनः करारिा काि गने 
अवसर हदईने छैन । 

(८) यस दफा ववपरर को अवगध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि 
भुक् ानी हदएिा त्यसरी अवगध उल्िेख गने वा रकि भुक् ानी गने किाचारीको  िव 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही सिे  गररनेछ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अिधि:  (१) यस कायाववगध बिोस्जि सेवा करार सम्झौ ा 
गररएका प्राववगधक किाचारीको िामसक पाररश्रमिक सम्बस्न्ध   ह वा पदको शुरु  िब 
स्केििा नबढ्ने गरी करार सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोस्जि हुनेछ । स्थानीय भत्ता 
पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्िेख भए अनुसार स्थानीय 
भत्ता उपिब्ध गराउन सककनेछ ।  

(२) कायााियिे काया-वववरणिा उल्िेख भए बिोस्जि प्रगत को स्थिग  वा वस् ुग  
प्रत वेदनका आधारिा काया सम्पादन अनुसार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा 
कफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  र करार सम्झौ ािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, कफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 
उपिब्ध गराउन सककने छैन ्। 

(३) कायााियिे करारका प्राववगधक किाचारीको पाररश्रमिक भुक् ानी गदाा तनजिे 
िहहनाभरी गरेको कािको वववरण (Time Sheet) सहह को प्रत वेदन  यार गना िगाई 
सम्बस्न्ध  ववषयग  शाखाको मसफाररशको आधारिा िात्र भुक् ानी गनुा पनेछ। 

(४) यस कायाववगध बिोस्जि प्राववगधक किाचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पतछ 
कुनै पतन पदिा अस्थायी वा स्थायी तनयुक् ी हुनाका िागग कुनै पतन दाबी गना पाउँने 
छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोस्जि करार गदाा काि शुरु गने मित  र अन्त्य गने मित  सिे  
उल्िेख गनुापनेछ।  र त्यस् ो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वषा भन्दा बढी हुने 
छैन । 
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९. करार समाप्तीः (१) यस कायाववगध बिोस्जि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको 
संववधान बिोस्जि किाचारी सिायोजन भई खहटई आएिा त्यस् ो व्यस्क् को करार 
स्व ः अन्त्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौ ा गररएको प्राववगधक किाचारीको काया सन् ोषजनक नभएको भतन 
कायार  ववषयग  शाखा वा कायााियिे मसफाररश गरेिा अध्यक्षिे आवश्यक छानववन 
गना िगाई सफाइको िौका हदई कायााियिे जुनसुकै अवस्थािा करारबाट हटाउन 
सककनेछ । 

१०. विवििः यस कायाववगध कायाान्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुा परेिा यस कायाववगध 
 था प्रचमि  कानूनसँग नबाणझने गरी गाउँपामिकािे आवश्यक तनणाय गना सक्नेछ ।  
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अनुसूची - १ 
(बुँदा ४.१ सँग सम्बन्न्ित कायमवििरणको ढाँचा) 
बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

अछाम  
प्रदेश नं. ७ नेपाि 

कायम वििरणको नमुनाः 

प्राववगधक किाचारीको पद नािः  काि गनुापने स्थानः 

प्राववगधक किाचारीको नािः       

सुपररवेक्षकः  प्रत वेदन पेश गनुापने अगधकारीः  

कायम वििरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसुचूी - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बन्न्ित आिेदनको ढाँचा) 

बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
अछाम  

प्रदेश न.ं ७, नेपाि 
करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सचूना 

(सचुना प्रकामश  मित  : २०७  /    /     ) 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकाको िागी .............................. (ववषयग  शाखा) िा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देहायको सखंया र योग्य ा भएको 
प्राववगधक किाचारी करारिा राख्नु पने भएकािे योग्य ा पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो सचूना 
प्रकामश  भएको मित िे १५ (पन्र) हदन मभत्र हदनको २:०० बजेसम्ि राजस्व त रेको रमसद सहह  
दरखास्  हदन हुन सम्वस्न्ध  सवकैो िागग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्  
दस् रु, कायावववरण, पाररश्रमिक, सेवाका श ाहरु सहह को ववस्  ृ वववरण कायााियबाट वा वेवसाइट 
www. ………………. बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाि  सखंया 
  
  

२. शकै्षिक योग्यता र अनभुि (नमनुा): 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्यनू ि योग्य ा (जस् ःै नेपाि सरकारवाट िान्य ा प्राप्  ववश्वववद्याियवाट Civil 

Engineering िा स्ना क (B.E) र कुन ैसम्बद्ध ववषयिा ववषयिा स्ना कोत्तर गरेको। 
३. अनभुवको हकिा B.E उ ीणा गरी सम्बद्ध कायािा कम् ीिा ...... वषाको काया अनभुव भएको  ।  
४. .... वषा उिेर परुा भई .... वषा ननाघेको हुनपुने । 
५. नेपाि इस्न्जतनयररङ्ग काउस्न्सििा द ाा भएको (प्रिाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचमि  काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तमा सिंग्न गनुमपनेः उम्िेदवारको व्यस्क् ग  वववरण, शकै्षक्षक योग्य ाको प्रिाणण  

प्रत मिवप, नेपािी नागररक ाको प्रिाणपत्रको प्रिाणण  प्रत मिवप, अनभुवको प्रिाणण  प्रत मिवप 
 था प्रचमि  नेपाि काननू बिोस्जि ववमभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यिा द ाा भएको 
प्रिाणण  प्रत मिवप सिंग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सब ै प्रत मिवपको पछाडी उम्िेदवार स्वयिें 
हस् ाक्षर गरी प्रिाणण  गने ।  
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अनुसूची - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बन्न्ित दरखास्त फारामको ढाँचा) 
बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

जयगढ, अछाम  
प्रदेश नं. ७, नेपाि 

करारको िाधग दरखास्त फाराम 
(क) िैयन्ततक वििरण 

 नाि थरः  (देवनागरीिा)  
(अगें्रजी िूिो 
अक्षरिा) 

 मिङ्ग: 

नागररक ा नं: जारी गने स्जल्िा: मित : 
स्थायी 
िेगाना 

क) स्जल्िाः ख) न.पा./गा.वव.स.: ग) वडा नं: 

 घ) टोि: ङ) िागा/घर नं.: च) फो.नं.: 
पत्राचार गने िेगाना: ईिेिः 
बाबुको नाि, थर: जन्ि मित :          

(वव.सं.िा):            
(ईस्स्व संव िा): 

बाजेको नाि, थर: हािको उिेर:      वषा            
िहहना 

 
(ख) शैक्षिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िाधग चाहहने आिश्यक न्यूनतम 
शैक्षिक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक 
न्यूनतम 
योग्यता 

विश्िविद्यािय/बोर्म/तालिम 
हदने संस्था 

शैक्षिक 
उपाधि/तालिम 

संकाय 
शे्रणी/ 
प्रततशत 

मूि 
विषय 

शैक्षक्षक योग्य ा  
 

    

 
 

    

 ामिि  
 

    

 

 

हािसािै णखचेको पासपोटा 
साईजको परैु िुखाकृत  
देणखने फोटो यहाँ टास्ने र 
फोटो र फाराििा पने 

गरी उम्िेदवारिे दस् ख  
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 (ग) अनुभि सम्बन्िी वििरण  

कायामिय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधि 

देखख सम्म 
    

 
   

    
 

   

 
िैिे यस दरखास् िा खुिाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्य छन ् । दरखास्  बुझाएको पदको सूचनाको िागग 
अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएिा प्रचमि  कानून बिोस्जि 
सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचमि  कानून  था यस दरखास्  फारािका पषृ्िहरुिा 
उल्िेणख  सबै श ा  था तनयिहरु पािना गना िन्जुर गदाछु । साथै करारिा उल्िेणख  श ाहरु पूणा रुपिा 
पािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाा कस्म् िा ३ िहहनाको पूवा सूचना हदई 
कायााियिा तनवेदन हदनेछु। 

 
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 
 
 
 

लमतत: 

कायााियिे भनेः 
रमसद/भौचर नं.: रोि नं.: 
दरखास्  अस्वीकृ  भए सो को कारण: 
दरखास्  रुजु गनेको नाि र 
दस् ख ः 
मित  : 

दरखास्  
स्वीकृ /अस्वीकृ  गनेको 
दस् ख ः 
मित  : 

 

 
द्रष्टव्य: दरखास्  साथ सूचनािा उल्िेणख  िगाय  तनम्नमिणख  कागजा हरु अतनवाया रुपिा उम्िेदवार 
आफैिे प्रिाणण  गरी पेश गनुा पनेछ । 

(१) नेपािी नागररक ाको प्रिाणपत्रको प्रत मिवप, (२) सिकक्ष ा र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो को प्रत मिवप, 
(३) न्यून ि शैक्षक्षक योग्य ाको प्रिाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रिाणपत्रको प्रत मिवप, प्राववगधक काया (इस्न्जतनयररङ्ग, 
स्वास््य  था पशु गचककत्सा िगाय का अन्य क्षेत्र) का िागग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रिाणपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रत मिवप,  ामिि र अनुभव आवश्यक पनेिा सो सिे को प्रत मिवप, आहद । 
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अनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्न्ध  करार सम्झौ ाको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायापामिकाको कायाािय, (यसपतछ पहहिो पक्ष भतनएको) र 
....................स्जल्िा, ...................नगरपामिका/गाउँपामिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) का बीच बान्नीगढी 
जयगढ गाउँपामिकाको .................................................(इस्न्जतनयर) को कािकाज गना 
गराउन मित  २०७   /......./...... को तनणाय अनुसार देहायका काया/श ाको अगधनिा रहह 
दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन िन्जुर भएकािे यो करारको संझौ ा गरी 
एक/एक प्रत  आपसिा बुणझ मियौं हदयौं: 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई  ोककएको संिग्न काया वववरण अनुसारको 
काया पहहिो पक्षिे  ोकेको सिय र स्थानिा उपस्स्थ  भई गनुा पनेछ र 
आवश्यक ानुसार थप काि गनुा पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान : .........................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक िहहना व्यत   भएपतछ, पहहिो 
पक्षिे दोश्रो पक्षिाई िामसक रुपिा रु. ................... (अक्षरेपी रु. 
.................................................................. पाररश्रमिक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे बान्नीगढी जयगढ गाउँपामिकाको प्रचमि  कानूनिा 
ब्यवस्था भएका आचरण  था अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजतनक त्रबदा बाहेक अन्य कुनै पतन ककमसिको त्रबदा उपिब्ध 
हुने छैन । साथ ैकायााियको िागग आवश्यक परेको खण्डिा त्रबदाको हदनिा पतन सेवा 
उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी सावाजतनक त्रबदाको हदनिा कायााियिा काि िगाए 
बाप  िामसक करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो पक्षिाई हदईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पविको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायााियको चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी वा 
हहनामिना गरेिा सो को क्षत पूत ा वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो 
पक्षिाई हदनु पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायााियको कागजपत्र, स्जन्सी सािान एवं गोप्य कुरा वा 
कागजा  कुनै अनगधकृ  व्यस्क्  वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रिाणण  भएिा दोस्रो 
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पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्त पूत ा दोश्रो पक्षबाट 
भराईनेछ र कािो सूचीिा सिे  राणखनेछ ।   

८. करार अिधिः यो करार २०७...  ।........।..........देणख िागु भई २०७.....असार १५ 
सम्िको िागग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको काया सम्पादन िूल्यांकन गने र सो 
िूल्यांकन गदाा सािवसािी तनरन् र ा हदन उपयुक्  देणखएिा कायाववगधको दफा ९ 
बिोस्जि करार तनस्श्च  अवगधको िागग थप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगा ार 
७ (सा ) हदन भन्दा बढी उक्  सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन् ोषजनक सेवा हदन 
नसकेिा अनुपस्स्थ  रहेको अवगधको पाररश्रमिक दािासाहहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा 
बढी सेवा नगरेिा स्व ः यो संझौ ा पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवस्था गना वाधा 
पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा हदन 
असिथा भएिा वा काि सन् ोषजनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर 
उल्िघंन गरेिा दोश्रो पक्षसंगको संझौ ा रद्ध गना सक्नेछ र तनजको सट्टा अको 
व्यस्क्  करारिा राणख काि िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोस्जि काि गरेकै आधारिा पतछ कुनै पतन 
पदिा अस्थायी वा स्थायी तनयुस्क्  हुनाका िागग दाबी गना पाँउने छैन/गन ेछैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः यस संझौ ािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचमि  नेपाि कानून 
बिोस्जि हुनेछ ।  

 

गाउँपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यन्तत):  

हस् ाक्षर : हस् ाक्षर :  

नाि :    नाि : 

पद :  िेगाना :  

कायााियको छापः  
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अनुसूची - ५ 
(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्न्ध  करार सूचना पत्रको ढाँचा) 
बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायापामिकको कायाािय 

अछाि  
प्रदेश नं. ७, नेपाि 

च.नं.         मित ः    

प.सं.  

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

िेगाना ......................... 

ववषयः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई मित  २०७...।....।... तनणायानुसार सूगचकरण गररए बिोस्जि ............................ 
(पदको नाि वा काि) का िागग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बिोस्जि मित  
२०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा राणखएको हँुदा संिग्न कायाश ा अनुरुप 
आफनो काि इिान्दारीपूवाक र व्यवसातयक िूल्य िान्य ा अनुरुप गनुाहुन जानकारी 
गराइन्छ।  

साथ ैआफ्नो काि क ाव्य पािना गदाा यस गाउँपामिकाको किाचारीिे पािना गनुापने आचार 
संहह ा र आचरणको सिे  पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

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

प्रिुख प्रशासकीय अगधकृ  
बोिाथमः 

श्री आगथाक प्रशासन शाखाः प्रिाणण  हास्जर/Time Sheet सहह को प्रत वेदनका आधारिा 
सम्झौ ा बिोस्जिको रकि िामसक रूपिा उपिब्ध गराउनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायाािय, ....................................  

गाउँ कायापामिकाको कायाािय । 

आज्ञािे, 
सागर शाही 

प्रिुख प्रशासकीय अगधकृ  


