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फालेलुङ गाउँपाललकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन गने 

सम्बन्िी कायमलिलि, २०७५ 

स्िीकृत लमलत ०७५।०१।०६ 

प्रमालित लमलत ०७५।०१।०८ 

प्रस्तािना 

फालेलङु गाउँपाललकाले उपलब्ध गराउने सेवाप्रवाह र लवकास लनर्ााणको कार्ालाई व्र्वलथित 

र प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपाललकाको लालग नेपाल सरकारले थवीकृत गरेको कर्ाचारी 

दरवलददको अलधनर्ा रलह प्रालवलधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा 

करारर्ा ललने कार्ालाई व्र्वलथित गनाका लालग फालेलङु गाउँपाललकाको प्रशासकीर् 

कार्ालवलध (लनर्लर्त गने) ऐन २०७५ को दफा ४ को अलधनर्ा रही गाँउकार्ापाललकाले र्ो 

कार्ालवलध थवीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्ालवलधको नार् "फालेलङु गाउँपाललकार्ा करारर्ा प्रालवलधक कर्ाचारी 

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ालवलध, २०७५" रहकेो छ ।  

ख. र्ो कार्ालवलध कार्ापाललकाले लनणार् गरेको लर्लतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगले अको अिा नलागेर्ा र्स कार्ालवलधर्ा- 

क.  "अध्र्क्ष" भदनाले गाउँपाललकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपदाछ । 

ख.  "ऐन" भदनाले “थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।  

ग.  "कार्ालवलध" भदनाले “फालेलङु गाउँपाललकार्ाकरारर्ा प्रालवलधक कर्ाचारी 

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ालवलध, २०७५” सम्झनुपदाछ ।  

घ.  "कार्ाालर्" भदनाले गाउँकार्ापाललकाको कार्ाालर् सम्झन ुपदाछ । 



ङ. "प्रालवलधक कर्ाचारी" भदनाले दफा ३(२) बर्ोलजर् प्रालवलधक सेवा उपलब्ध 

गराउने गरी व्र्वथिा भएका कर्ाचारी सम्झनपुदाछ । 

च. "सलर्लत" भदनाले दफा ५ बर्ोलजर् गलित अदतवाताा तिा सलूचकरण सलर्लत सम्झन ु

पदाछ । 

 

३.कायमलिलि लागू हुने िेत्र र सेिाः (१)थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ को उपदफा (७) तिा थिानीर् तहर्ा सवेा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको 

दफा१५(४) बर्ोलजर् प्रालवलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको लालग र्ो 

कार्ालवलध थवीकृत गरी लाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाालर्ले दहेार्को सेवासँग सम्बलदधत प्रालवलधक कर्ाचारी र्स कार्ालवलध 

बर्ोलजर् अवलध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः  

(क) इलदजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बलदधत 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलदधत 

(ग) पश ुसेवासँग सम्बलदधत 

(घ) वन सेवासगँ सम्बलदधत 

(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बलदधत 

(छ) अदर् कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलदधत। 

 

४.छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोलजर्का प्रालवलधक कर्ाचारी कार्ाालर्ले करारर्ा 

राख्ने प्रर्ोजनको लालग सलूचकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा दहेार् 

बर्ोलजर् हनेुछः  

(१) प्रालवलधक कर्ाचारीको अनुसूलच- १बर्ोलजर् थवीकृत कार्ा लववरण बर्ोलजर् 

पद वा सेवा के्षत्र तिा सम्बलदधत सेवा सर्हूको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा शता 

सर्ेत तोकी सम्बलदधत कार्ाालर्को सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुनै 



सावाजलनकथिलर्ा अनसुचूी-२ बर्ोलजर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ 

(पदर)लदनको सचूना प्रकाशन गनुापनेछ। 

(२) आवेदन फारार्को नर्नूा अनसुचूी- ३ बर्ोलजर् हुनेछ । आवेदन दथतरु 

गाउँपाललकाबाट लनधाारण भए बर्ोलजर् हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् पना आएका आवेदनहरु दहेार्को आधारर्ा दफा ५ को 

सलर्लतले र्लू्र्ाङ्कन गरी सलुचकृत गनुापनेछ : 

क. शैलिक योग्यता िापत -६० (साठी) अंक, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, 

प्रिर् श्रेणी वापत ५५, लितीर् श्रेणी वापत ५०, ततृीर् श्रेणी वापत ४५, 

(लत्रभवुन लवश्वलवद्यालर्को अंक गणनाका आधारर्ा) । 

ख. कायम अनुभि िापत -१० (दश) अंक (प्रलत वषा २ अंकको दरले, 

प्रर्ालणत लववरण संलग्न भएको हुनपुने) । 

  ग. स्थानीय बालसन्दालाई देहाय बमोलिम -१० (दश) अंक  

१. सम्बलदधत गाउँपाललकाको बालसददा भएर्ा -१० अंक 

२. सम्बलदधत लजल्लाको बालसददा भएर्ा -५ अंक  

 घ. अन्तिाताममा अलिकतम २० अंक । र्स अनसुारअकं प्रदानगदाादर्नुतर् 

८ (आि) र अलधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदानगनुापनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बर्ोलजर् आवेदन र्ाग गदाा प्रालवलधक कार्ा (इलदजलनर्ररंङ, 

थवाथ्र् तिा पश ुलचलकत्सा लगार्तका अदर् के्षत्र) का लालग आवश्र्क 

पने व्र्वसालर्क प्रर्ाणपत्र (लाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्लक्तले र्ात्र आवदेन 

लदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तिामताम र सूलचकरि सलमलतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ालवलधको दफा (४) 

को उपदफा (३) बर्ोलजर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरेका उम्र्ेदवारलाई प्रारलम्भक 



छनौट गना र अदतवााताा सर्ेत ललई सलूचकरणको लसफाररस गना दहेार्को 

अदतरवाताा तिा सलूचकरण सलर्लत रहनेछः 

(क) प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत    संर्ोजक 

(ख) अध्र्क्षले तोकेको लवषर् लवज्ञको रुपर्ा सरकारी सेवाको 

अलधकृत  थतरको कर्ाचारी   -  सदथर् 

(ग) गाउँपाललकाको लवषर्गत शाखा प्रर्खु - सदथर् 

६. सूलचकरिको लििरि प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोलजर् सबैभददा बढी अकं प्राप्त गने 

उम्र्ेदवारहरु दफा ५ बर्ोलजर्को सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा 

कार्ाालर्ले उम्र्ेदवारहरुको रोल नम्बर, नार् िर, िेगाना, कार् गना तोलकएको 

शाखा आलद सर्ेत उल्लेख गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनसुार सलूचकरणको लववरण 

प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् सलूचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर 

संख्र्ार्ा वैकलल्पक उम्र्ेदवारको सचूी सर्ेत प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश 

भएका उम्र्ेदवारहरुको सचूी सचूना पाटीर्ा सर्ते टाँस गनुापनेछ ।  

तर आवेदन नै कर् परेको अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवार सलुचकरण गना सलकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बर्ोलजर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहकेा उम्र्ेदवारलाई लछटो सञ्चार 

र्ाध्र्र्बाट जानकारी गराई सोको अलभलेख सर्ते राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ाालर्ले सलूचकृत गरेका र्खु्र् उम्र्ेदवारलाई ७ (सात) लदनको म्र्ाद 

लदई करार गना सचूना लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर्को अवधी लभत्र करार सम्झौतागना आउने सलूचकृत 

उम्र्ेदवार सँग कार्ाालर्ले अनसुचूी - १ बर्ोलजर्को कार्ा-लववरण सलहत 

अनसुचूी -४ बर्ोलजर्को ढाँचार्ा करार गनुापनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका  

राख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकलल्पक उम्र्ेदवारलाई सचूना लदई करार गना 

सलकनेछ । 



(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् करार गरे पश्चात अनसुचूी -५ बर्ोलजको पत्र कार्ाालर्ले 

प्रालवलधक कर्ाचारीलाईलदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोलजर् कार्ाालर्ले कार्ालववरण लददँा लवषर्गत शाखा सर्ेत 

तोकी कार्र्ा लगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् करार गदाा सार्ादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) 

दलेख अको वषाको असारसम्र्का लालग र्ात्र करार गनुा पनेछ ।तर उक्त पदल े

गनुापने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ा प्रारम्भ नै नभएको 

अवथिार्ा थिानीर् तहले कार्को बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन 

सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बर्ोलजर् एक आलिाक वषाको लनलम्त सेवा करारर्ा ललएको 

व्र्लक्तलाई पनुः अको वषाको लालग सेवा करारर्ा ललनपुरेर्ा पनुः पररक्षण, 

छनौट र शरुू करार सरह र्ालन सम्झौता गररनेछ। तर लनजको कार् 

सदतोषजनक  भएर्ा र लनजवाट पनुः सेवा ललनपुने अवथिा भएर्ा प्रर्खु 

प्रशासकीर् अलधकृतले करार नलवकरण गरी पनु करार सम्झौता गना सक्नेछ । 

(७) प्रालवलधक कर्ाचारीले थवेच्छाले करार लनरदतरता गना नचाहरे्ा कम्तीर्ा १ 

(एक) र्लहना अगाडी कार्ाालर्र्ा लललखत रुपर्ा जानकारी गराउन ु पनेछ । 

र्सरी जानकारी नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्लक्तलाई 

पनुःकरारर्ा कार् गने अवसर लदईनेछैन। 

(८) र्स दफा लवपररतको अवलध उल्लेख गरी वा करारर्ा उल्लेख भए भददा बढी 

रकर् भकु्तानी लदएर्ा त्र्सरी अवलध उल्लेख गने वा रकर् भकु्तानी गने 

कर्ाचारीको तलव भत्ताबाट कट्टा गरी असलू उपर गररनेछ र लवभागीर् 

कारवाही सर्ेत गररनेछ ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अिलि :  (१) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् सेवा करार सम्झौता 

गररएका प्रालवलधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बलदधत तह वा पदको 



शरुु तलब थकेलर्ा नबढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोलजर् हुनेछ । 

थिानीर् भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाल सरकारको दररेट बर्ोलजर् करारर्ा 

उल्लेख भए अनसुार थिानीर् भत्ता उपलब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२) कार्ाालर्ले कार्ा-लववरणर्ा उल्लेख भए बर्ोलजर् प्रगलतको थिलगत वा 

वथतगुत प्रलतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनसुार करारर्ा उल्लेख गरी 

भ्रर्ण भत्ता वा लफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करारसम्झौतार्ा उल्लेख नगररएकोभ्रर्ण भत्ता, लफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता 

उपलब्ध गराउन सलकने छैन ्। 

(३) कार्ाालर्ले करारका प्रालवलधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भकु्तानी गदाा लनजले 

र्लहनाभरी गरेको कार्को लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तर्ार 

गना लगाई सम्बलदधत लवषर्गत शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भकु्तानी 

गनुा पनेछ । 

(४) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् प्रालवलधक कर्ाचारीले करारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा 

पलछ कुनै पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्कु्ती हुनाका लालग कुनै पलन दाबी 

गना पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बर्ोलजर् करार गदाा कार् शरुु गने लर्लत र अदत्र् गने लर्लत सर्ेत 

उल्लेख गनुापनेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एकपटकर्ा १ (एक) वषाभददा 

बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपालको 

संलवधान बर्ोलजर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खलटई आएर्ा त्र्थतो व्र्लक्तको 

करार थवतः अदत्र् हुनेछ । 

       (२) करारसम्झौतागररएकोप्रालवलधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन 

कार्ारत लवषर्गत शाखाले प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत र्ाफा त लसफाररस गरेर्ा 



अध्र्क्षले आवश्र्क छानलवन गना लगाई सफाइको र्ौका लदई कार्ाालर्ले 

जनुसकैु अवथिार्ा करारबाट हटाउन सलकनेछ ।  

१०. लिलििः र्स कार्ालवलध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनुा परेर्ा र्स कार्ालवलध तिा 

प्रचललत काननूसँग नबालझने गरी गाउँपाललकाले आवश्र्क लनणार् गना सक्नेछ 

।  

११. यसै बलमिम भएके मालननेः र्ो कार्ालवलध जारीहुन ुभददा पलहला भएको करार लनर्लुक्त 

र्सै बर्ोलजर् भएको र्ालनने छ ।  

  



अनसुचूी -१ 

(बुँदा४.१सँगसम्बलदधतकार्ालववरणकोढाँचा) 

फालेलुङ गाउँ कार्ापाललकको कार्ाालर् 

िोलक्लम्वा पाँचिर 

१ नं. प्रदशे नेपाल 

 

कायम लििरिको नमुनाः 

प्रालवलधक कर्ाचारीको पद नार्ः  कार् गनुापने थिानः 

प्रालवलधक कर्ाचारीको नार्ः       

सपुररवके्षकः  प्रलतवदेन पेश गनुापने अलधकारीः  

कायम लििरिः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

 

 

         प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत 

  

  



अनसुचूी -२ 

(बुँदा४.१सँगसम्बलदधतआवदेनकोढाँचा) 

फालेलुङ गाउँ कार्ापाललकको कार्ाालर् 

िोलक्लम्वा पाँचिर 

१ नं. प्रदशे नेपाल 

 

करारमा सेिा ललनेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकालशत लर्लत : २०७  /    /     ) 

 

फालेलुङ गाउँपाललकाको लागी ..............................(लवषर्गत शाखा) र्ा रहने गरी 

.............................................................(पद) को रुपर्ा दहेार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्रालवलधक कर्ाचारी 

करारर्ा राख्न ुपने भएकाले र्ोग्र्ता पगुकेा नेपाली नागररकहरुले र्ो सचूना प्रकालशत भएको लर्लतले १५ (पदर) लदन 

लभत्र लदनको २:०० बजसेम्र् राजथव लतरेको रलसद सलहत दरखाथत लदन हुन सम्वलदधत सवकैो लालग र्ो सचूना 

प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतरु, कार्ा–लववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सलहतको लवथततृ 

लववरण कार्ाालर्बाट वा ववेसाइट www. ………………. बाट उपलब्ध हुनेछ ।  

पद नार्  संख्र्ा 

  

  

२.शैलिक योग्यता र अनुभि: 

१. नेपाली नागररक । 

२. दर्नूतर् र्ोग्र्ता (नेपाल सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त लवश्वलवद्यालर्वाट सलम्ब्धत पदको लालग आवश्र्क दर्नुतर् 

शलैक्षक र्ोग्र्ता हालशल गरेको । 

३. अनभुव । 

४. राजपत्रअनँलकतको हकर्ा १८ बषा परुा भइ ३५ ननाघेका र राजपत्रालकँतको हकर्ा २१ वषा परुा भइ ३५ बषा 

ननाघकेा। तर र्लहलाका हकर्ा ४० बषा ननाघकेा उम्र्देवारले दरखाथत भना बाधा नपने ।  

५.सम्बलदधत पदसँग सम्बलदधत लाइसेदस वा काउलदसलर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) । 

६. अदर् प्रचललत काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखास्तमा संलग्न गनुमपनेः उम्र्देवारको व्र्लक्तगत लववरण, शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ालणत प्रलतलललप, नेपाली 

नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलललप, अनभुवको प्रर्ालणत प्रलतलललप तिा प्रचललत नेपाल काननू 



बर्ोलजर् लवलभदन काउलदसल वा पररषद ्वा अदर्र्ा दताा भएको प्रर्ालणत प्रलतलललप संलग्न हुनपुनेछ । पेश गररने 

सबै प्रलतलललपको पछाडी उम्र्ेदवार थवर्ंले हथताक्षर गरी प्रर्ालणत गने ।  

 

 

अनुसूची -३ 

(बुँदा४.२सँगसम्बलन्ितदरखास्तफारामकोढाँचा) 

फालेलुङ गाउँ कायमपाललकको कायामलय 

थोलललम्िा पाँचथर 

१ नं. प्रदेश नेपाल 

 

करारको लालग दरखास्त फाराम 

(क) वरै्लक्तक लववरण 

 नार् िर

  

(दवेनागरीर्ा)  

(अगं्रेजी िूलो अक्षरर्ा)  ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्ला : लर्लत : 

थिार्ी 

िेगाना 

क) 

लजल्ला 

ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल 

: 

ङ) र्ागा/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईर्ले 

बाबकुो नार्, िर : जदर् लर्लत :             (लव.सं.र्ा)              (ईलथव संवतर्ा) 

बाजकेो नार्, िर : हालको उर्रे :             वषा            र्लहना 

(ख) शलैक्षक र्ोग्र्ता/ताललर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको लालग चालहने आवश्र्क दर्नूतर् शलैक्षक र्ोग्र्ता/ताललर् र्ात्र 

उल्लेख गने) 

आिश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

लिश्वलिद्यालय/बोर्म/ताललम 

लदने संस्था 

शैलिक 

उपालि/ताललम  

संकाय शे्रिी/प्रलत

शत 

मूल 

लिषय 

शलैक्षक र्ोग्र्ता      

     

ताललर्      

(ग) अनुभि सम्बन्िी लििरि  

हालसालै लखचेको 

पासपोटा साईजको पुरै 

र्खुाकृलत दलेखने फोटो 

र्हाँ टाथने र फोटो र 

फारार्र्ा पने गरी 

उम्र्देवारको दथतखत 



कायामलय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रिी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देलख सम्म 

       

       

र्लेै र्स दरखाथतर्ा खलुाएका सम्पणूा लववरणहरु सत्र् छन ् । दरखाथत बझुाएको पदको सचूनाको लालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै 

सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको िहररएर्ा प्रचललत काननू बर्ोलजर् सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्र्देवारले पालना गने भनी 

प्रचललत काननू तिा र्स दरखाथत फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उल्लेलखत सबै शता तिा लनर्र्हरु पालना गना र्दजरु गदाछु । सािै करारर्ा 

उल्लेलखत शताहरु पणूा रुपर्ा पालना गनेछु र करारको सर्र्भददा अगाव ैकरारको अदत्र् गदाा कलम्तर्ा ३ र्लहनाको पवूा सचूना लदई 

कार्ाालर्र्ा लनवदेन लदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 

 

 

 

लमलत: 

कार्ाालर्ले भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 

दरखाथत रुज ुगनेको नार् र दथतखतः 

लर्लत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत 

गनेको दथतखत 

लर्लत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सचूनार्ा उल्लेलखत लगार्त लनम्नलललखत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्र्देवार आफैले प्रर्ालणत गरी पेश गनुा 

पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलललप,   (२) सर्कक्षता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलललप, (३) 

दर्नूतर् शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलललप, प्रालवलधक कार्ा (इलदजलनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पश ुलचलकत्सा 

लगार्तका अदर् क्षेत्र) का लालग आवश्र्क पने व्र्वसालर्क प्रर्ाणपत्र (लाईसेदस)को प्रलतलललप, ताललर् र अनुभव आवश्र्क पनेर्ा सो 

सर्तेको प्रलतलललप, आलद । 



अनुसूची - ४ 

(बुँदा७.१सँगसम्बलदधतकरारसम्झौताकोढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

फालेलुङ गाउँकार्ापाललकाकोकार्ाालर्, (र्सपलछ पलहलो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्ला, 

...................नगरपाललका/गाउँपाललका, वडा नं. ..... बथने श्री ............................................................ 

(र्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच .....गाउँपाललकाको .................................................( पद ) को 

कार्काज गना गराउन लर्लत २०७   /......./...... को लनणार् अनसुार दहेार्का कार्ा/शताको अलधनर्ा रलह दोश्रो पक्षले 

पलहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन र्दजरु भएकाले र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसर्ा बलुझ ललर्ौं 

लदर्ौं : 

१. कामकाि सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोलकएको संलग्न कार्ा लववरण अनसुारको कार्ा पलहलो पक्षल े

तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपलथित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानसुार िप कार् गनुा पनेछ । 

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

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्र्ेक र्लहना व्र्लतत भएपलछ, पलहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाई 

र्ालसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलर्क 

उपलब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरिको पालनाः दोश्रो पक्षले फालेलुङ गाउँपाललकाको प्रचललत काननूर्ा ब्र्वथिा भएका आचरण तिा 

अनशुासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पालना गनुा पनेछ ।  

५. लिदाः दोस्रो पक्षलाई साबाजलनक लबदा बाहके अदर् कुनै पलन लकलसर्को लबदा उपलब्ध हुने छैन । सािै 

कार्ाालर्को लालग आवश्र्क परेको खण्डर्ा लबदाको लदनर्ा पलन सेवा उपलब्ध गराउन ु पनेछ । र्सरी 

सावाजलनक लबदाको लदनर्ा कार्ाालर्र्ा कार् लगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीले रकर् दोश्रो 

पक्षलाई लदईनेछ ।  

६. कायामलय सम्पलिको सुरिाः दोस्रो पक्षले कार्ाालर्को चल अचल सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालर्ना गरेर्ा 

सो को क्षलतपलूता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाई लदन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षले कार्ाालर्को कागजपत्र, लजदसी सार्ान एव ं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत 

व्र्लक्त वा दशेलाई उपलब्ध गराएको प्रर्ालणत भएर्ा दोस्रो पक्षलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 

नोक्सानीको लततपलूता दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो सचूीर्ा सर्ते रालखनेछ ।   

८. करार अिलिः र्ो करार २०७...  ।........।..........दलेख लाग ुभई २०७.....असार १५ सम्र्को लालग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन र्लू्र्ांकन गने र सो र्लू्र्ांकन गदाा 

सालवसाली लनरदतरता लदन उपर्कु्त दलेखएर्ा कार्ालवलधको दफा ९ बर्ोलजर् करार लनलश्चत अवलधको लालग िप 

हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाई लगातार७ (सात) लदन भददा 

बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा लदन नसकेर्ा अनपुलथित रहकेो अवलधको पाररश्रलर्क 



दार्ासालहले कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरेर्ा थवतः र्ो संझौता पलहलो पक्षले रि गरी अको ब्र्वथिा 

गना वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षले शारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कुनै कारणले सेवा लदन असर्िा भएर्ा 

वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्लघनं गरेर्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि 

गना सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्र्लक्त करारर्ा रालख कार् लगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षले र्स करार बर्ोलजर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी 

लनर्लुक्त हुनाका लालग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचललत कानून लागू हुनेः र्स संझौतार्ा उल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल काननू बर्ोलजर् हुनेछ। 

 

गाउँपाललकाको तफम बाट :  दोस्रो पि (करार गने व्यलि): 

हथताक्षर : हथताक्षर :  

नार् : नार् : 

पद : िेगाना : 

कार्ाालर्को छापः  

 

  



अनुसूची -५ 

(बुँदा७.२सँगसम्बलन्ितकरारसूचनापत्रकोढाँचा) 

फालेलुङ गाउँ कायमपाललकको कायामलय 

थोलललम्िा पाँचथर 

१ नं. प्रदेश नेपाल 

 

च.नं.          लर्लतः २०७    ।      ।   

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

लवषर्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईलाई लर्लत २०७...।....।... लनणार्ानसुार सलूचकरण गररए बर्ोलजर् ............................(पदको नार् वा कार्) 

का लालग र्सैसाि संलग्न करार (सम्झौता) बर्ोलजर् लर्लत २०७....।....।...  दलेख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा 

रालखएको हुदँा संलग्न कार्ाशता अनरुुप आफनो कार् इर्ाददारीपवूाक र व्र्वसालर्क र्लू्र् र्ादर्ता अनरुुप गनुाहुन 

जानकारी गराइदछ ।  

 सािै आफ्नो कार् कताव्र् पालना गदाा र्स गाउँपाललकाको कर्ाचारीले पालना गनुापने आचार संलहता र 

आचरणको सर्ते पररपालना हुन जानकारी गराइदछ ।  

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

प्रर्खुप्रशासकीर्अलधकृत 

बोिाथमः 

श्री आलिाक प्रशासन शाखाःप्रर्ालणतहालजर/Time Sheetसलहतको प्रलतवदेन का आधारर्ा सम्झौता बर्ोलजर्को 

रकर् र्ालसक रूपर्ा उपलब्ध गराउनहुुन। 

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्र्वथिा हुन ।  

श्री वडा कार्ाालर्,.................................... ।  

अज्ञाले 

र्सैर् ढुगले 

प्रर्खु प्रशासकीर् अलधकृत 



 

 


