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चिशंखगुढी गाउँपाचिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ३               संखयााः ५            चिच ाः२०७७/०६/१६ 

 

भाग-२ 

चचशंखुगढी गाउँपाचिका 

 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका कायायियको  

सूचना 

चचशंखुगढी गाउँपाचिकामा करारमा प्राचिचिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी 

कायमचिचि, २०७७ 

प्रस्तािना  

चिशंखगुढी गाउँपाचिकािे उपिब्ध गराउन ेसेवा प्रवाह र चवकास चनिायणको काययिाई व्यवचस्थ  र प्रभावकारी बनाउन यस 

गाउँपाचिकाको िाचग नेपाि सरकारिे स्वीकृ  गरेको कियिारी दरवन्दीको अधीनिा रचह प्राचवचधक कियिारीको ररक्त पदिा 

करार सम्झौ ाका आधारिा सवेा करारिा चिन ेकाययिाई व्यवचस्थ  गनयका िाचग चिशंखगुढी गाँउ काययपाचिकािे चिच  

२०७७/०६ /१६ िा यो काययचवचध स्वीकृ  गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस काययचवचधको नाि "चिशंखगुढी गाउँपाचिकािा करारिा प्राचवचधक कियिारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययचवचध, 

२०७७" रहकेो छ ।  

ख. यो काययचवचध काययपाचिकािे चनणयय गरेको चिच बाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः चवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययचवचधिा:- 

क.  "अध्यक्ष वा प्रिखु" भन्नािे गाउँपाचिकाको अध्यक्ष एवं प्रिुख सम्झन ुपदयछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  



ग.  "काययचवचध" भन्नािे “चिशंखगुढी गाउँपाचिकािा करारिा प्राचवचधक कियिारी व्यवस्थापन सम्बन्धी 

काययचवचध, २०७७” सम्झन ुपदयछ ।  

घ.  "कायायिय" भन्नािे गाउँ काययपाचिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 

ङ. "प्राचवचधक कियिारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोचजि प्राचवचधक सेवा उपिब्ध गराउन ेगरी व्यवस्था भएका 

कियिारी सम्झन ुपदयछ । 

ि. "सचिच " भन्नािे दफा ५ बिोचजि गचि  अन् वा ाय  था सचूिकरण सचिच  सम्झन ुपदयछ । 

 

३. कायमचिचि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)  था 

स्थानीय  हिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोचजि प्राचवचधक कियिारी करारिा राखने प्रयोजनको 

िाचग यो काययचवचध स्वीकृ  गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कायायियिे दहेायको सेवासँग सम्बचन्ध  प्राचवचधक कियिारी यस काययचवचध बिोचजि अवचध  ोकी 

करारिा राखन सक्नेछाः  

(क) इचन्जचनयररङ्ग सेवासँग सम्बचन्ध  

(ख) कृचष सेवासँग सम्बचन्ध  

(ग) पश ुसेवासँग सम्बचन्ध  

(घ) वन सेवासँग सम्बचन्ध  

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बचन्ध  

(छ) अन्य कुनै प्राचवचधक सेवासँग सम्बचन्ध  । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बिोचजिका प्राचवचधक कियिारी कायायियिे करारिा राखने प्रयोजनको िाचग 

सचूिकरण  था छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बिोचजि हुनेछाः  

(१) प्राचवचधक कियिारीको अनसुचूि - १ बिोचजि स्वीकृ  कायय चववरण बिोचजि पद वा सेवा क्षेत्र  था 

सम्बचन्ध  सेवा सिहूको योग्य ा, पाररश्रचिक, सेवा श य सिे   ोकी सम्बचन्ध  कायायियको सिूनापाटी, वेभसाईट 

 था अन्य कुनै सावयजचनक स्थििा अनसुिूी - २ बिोचजिको ढाँिािा कम् ीिा १५ (पन्र) चदनको सिूना प्रकाशन 

गनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निनूा अनसुिूी - ३ बिोचजि हुनेछ । आवेदन दस् रु गाउँपाचिकाबाट चनधायरण भए 

बिोचजि हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोचजि पनय आएका आवेदनहरु दहेायको आधारिा दफा ५ को सचिच िे िलू्याङ्कन गरी 

सचुिकृ  गनुयपनेछ :  

क. शैचक्षक योग्य ा वाप  - ६० (सािी) अंक, (चवचशष्ट श्रेणी वाप  ६०, प्रथि श्रेणी वाप  ५५, चि ीय 

श्रेणी वाप  ५०,   ृीय श्रेणी वाप  ४५, (चत्रभवुन चवश्वचवद्याियको अंक गणनाका आधारिा) । 

ख. कायय अनभुव वाप  - १० (दश) अंक (प्रच  वषय २ अंकको दरिे, प्रिाचण  चववरण संिग्न भएको 

हुनपुने) । 

  ग. स्थानीय बाचसन्दािाई दहेाय बिोचजि               - १० (दश) अंक  

१. सम्बचन्ध  गाउँपाचिकाको बाचसन्दा भएिा  - १० अंक 

२. सम्बचन्ध  चजल्िाको बाचसन्दा भएिा         - ५ अंक  

घ. अन् वा ायिा अचधक ि २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान गदाय न्यनू ि ८ (आि) र अचधक ि १४ 

(िौध) को सीिाचभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  



(४) उपदफा (१) बिोचजि आवेदन िाग गदाय प्राचवचधक कायय (इचन्जचनयररंग, स्वास््य  था पश ुचिचकत्सा 

िगाय का अन्य क्षेत्र) का िाचग आवश्यक पने व्यवसाचयक प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यचक्तिे िात्र आवेदन 

चदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तिामताम र सूचचकरण सचमचतः िाग पद संखयाका आधारिा काययचवचधको दफा (४) को उपदफा (३) बिोचजि 

उच्ि ि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई प्रारचम्भक छनौट गनय र अन् वाय ाय सिे  चिई सचूिकरणको चसफाररस गनय 

दहेायको अन् रवा ाय  था सचूिकरण सचिच  रहनेछाः 

(क) प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ       -संयोजक 

(ख) अध्यक्ष वा प्रिखुिे  ोकेको चवषय चवज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अचधकृ  स् रको कियिारी    -सदस्य 

(ग) गाउँपाचिकाको चवषयग  शाखा प्रिखु                          -सदस्य-सचिव 

 

६. सूचचकरणको चििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोचजि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदवारहरु दफा ५ 

बिोचजिको सचिच को चसफाररसको आधारिा कायायियिे उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनय 

 ोचकएको शाखा आचद सिे  उल्िेख गरी योग्य ाक्रि अनसुार सचूिकरणको चववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोचजि सचूिकरण प्रकाशन गदाय पद संखया भन्दा दोव्बर संखयािा वैकचल्पक उम्िेदवारको 

सिूी सिे  प्रकाशन गनुयपनेछ र चसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको सिूी सिूना पाटीिा सिे  टाँस गनुयपनेछ ।  

 र आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सचुिकरण गनय सचकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोचजिका योग्य ाक्रििा रहकेा उम्िेदवारिाई चछटो सञ्िार िाध्यिबाट जानकारी गराई 

सोको अचभिेख सिे  राखनपुनेछ ।  

 

७. करार गनेः (१) कायायियिे सचूिकृ  गरेका िुखय उम्िेदवारिाई ७ (सा ) चदनको म्याद चदई करार गनय सिूना 

चदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोचजिको अवधी चभत्र करार सम्झौ ा गनय आउने सचूिकृ  उम्िेदवारसँग कायायियिे 

अनसुिूी - १ बिोचजिको कायय-चववरण सचह  अनसुिूी -4 बिोचजिको ढाँिािा करार गनुयपनेछ । उक्त अवचध चभत्र 

सम्पकय  राखन नआएिा क्रिशाः वैकचल्पक उम्िेदवारिाई सिूना चदई करार गनय सचकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोचजि करार गरे पश्चा  अनसुिूी - ५ बिोचजको पत्र कायायियिे प्राचवचधक कियिारीिाई 

चदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोचजि कायायियिे काययचववरण चददँा चवषयग  शाखा सिे   ोकी काििा िगाउन ुपनेछ 

।  

(५) यस काययचवचध बिोचजि करार गदाय सािान्य  आचथयक वषयको श्रावण १ (एक) देचख अको वषयको 

असारसम्िका िाचग िात्र करार गनुय पनेछ ।  र उक्त पदि ेगनुयपने काि सिाप्त भएिा वा पयायप्त नभएिा वा काययप्रारम्भ 

न ैनभएको अवस्थािा स्थानीय  हि ेकािको बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोचजि एक आचथयक वषयको चनचम्  सेवा करारिा चिएको व्यचक्तिाई पनुाः अको वषयको 

िाचग सेवा करारिा चिन ुपरेिा पनुाः परीक्षण, छनौट र शरुू करार सरह िाचन सम्झौ ा गररनेछ ।  

(७) प्राचवचधक कियिारीिे स्वेच्छािे करार चनरन् र ा गनय निाहिेा कम् ीिा १ (एक) िचहना अगाडी 

कायायियिा चिचख  रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्  गरी काि छोडेिा त्यस् ो 

व्यचक्तिाई पनुाः करारिा काि गन ेअवसर चदईने छैन । 



(८) यस दफा चवपरर को अवचध उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तानी चदएिा त्यसरी 

अवचध उल्िेख गने वा रकि भकु्तानी गने कियिारीको  िव भत्ताबाट कट्टा गरी असिू उपर गररनेछ र चवभागीय 

कारवाही सिे  गररनेछ ।  

 

८. कायम शतम, पाररश्रचमक र अिचि :  (१) यस काययचवचध बिोचजि सेवा करार सम्झौ ा गररएका प्राचवचधक 

कियिारीको िाचसक पाररश्रचिक सम्बचन्ध   ह वा पदको शरुु  िब स्केििा नबढ्ने गरी करार सम्झौ ािा उल्िेख 

भए बिोचजि हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोचजि करारिा उल्िेख भए अनसुार 

स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सचकनेछ ।  

(२)  कायायियिे कायय-चववरणिा उल्िेख भए बिोचजि प्रगच को स्थिग  वा वस् ुग  प्रच वेदनका आधारिा 

कायय सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा चफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

   र करार सम्झौ ािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, चफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सचकने छैन् 

। 

(३) कायायियिे करारका प्राचवचधक कियिारीको पाररश्रचिक भकु्तानी गदाय चनजिे िचहनाभरी गरेको कािको 

चववरण (Time Sheet) सचह को प्रच वेदन  यार गनय िगाई सम्बचन्ध  चवषयग  शाखाको चसफाररशको आधारिा 

िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) यस काययचवचध बिोचजि प्राचवचधक कियिारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पचछ कुनै पचन पदिा 

अस्थायी वा स्थायी चनयचुक्त हुनाका िाचग कुनै पचन दाबी गनय पाउँने छैन ।ए 

(५) उपदफा (१) बिोचजि करार गदाय काि शरुु गने चिच  र अन्त्य गने चिच  सिे  उल्िेख गनुयपनेछ।  र त्यस् ो 

करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वषय भन्दा बढी हुने छैन । 

 

९. करार समाप्तीः (१) यस काययचवचध बिोचजि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको संचवधान बिोचजि कियिारी 

सिायोजन भई खचटई आएिा त्यस् ो व्यचक्तको करार स्व ाः अन्त्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौ ा गररएको प्राचवचधक कियिारीको कायय सन् ोषजनक नभएको भचन काययर  चवषयग  शाखा वा 

कायायियिे चसफाररश गरेिा अध्यक्ष वा प्रिखुिे आवश्यक छानचवन गनय िगाई सफाइको िौका चदई कायायियिे 

जनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन सचकनेछ ।  

 

१०. चिचििः यस काययचवचध कायायन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुय परेिा यस काययचवचध  था प्रिचि  काननूसँग नबाचझने 

गरी गाउँपाचिकािे आवश्यक चनणयय गनय सक्नेछ ।  

 

स्पष्टिकरणः यो काययचवचध िाग ूहुन ुभन्दा अगाचड गाउँपाचिकािे गरेका करारिा प्राचवचधक कियिारीहरुको पदपचू य यसै 

काययचवचध बिोचजि भएको िाचननेछ । 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुिूी - १ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बचन्ध  काययचववरणको ढाँिा) 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकाको कायायिय 

सेनाय, ओखिढुंगा  

प्रदशे नं. १, नेपाि 

 

कायम चििरणको नमुनाः 

प्राचवचधक कियिारीको पद नािाः  काि गनुयपने स्थानाः 

प्राचवचधक कियिारीको नािाः       

सपुरीवेक्षकाः  प्रच वेदन पेश गनुयपने अचधकारीाः  

 

कायम चििरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुिूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग सम्बचन्ध  आवेदनको ढाँिा) 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकको कायायिय 

सेनाय, ओखिढुंगा 

प्रदशे नं ०१, नेपाि 

 

करारमा सेिा चिने सम्बन्िी सूचना 

(सिूना प्रकाचश  चिच  : २०७  /    / ) 

 

            चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको िाचग ................................................... (चवषयग  शाखा) िा रहने गरी 

...................................................(पद) को रुपिा दहेायको संखया र योग्य ा भएको प्राचवचधक कियिारी करारिा राखन ु

पने भएकािे योग्य ा पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो सिूना प्रकाचश  भएको चिच िे १५ (पन्र) चदन चभत्र चदनको २:०० 

बजेसम्ि राजश्व च रेको रचसद सचह  दरखास्  चदन हुन सम्वचन्ध  सवैको िाचग यो सिूना प्रकाशन गररएको छ । यसको 

फाराि, दरखास्  दस् रु, कायय–चववरण, पाररश्रचिक, सेवाका श यहरु सचह को चवस्  ृ चववरण कायायियबाट वा वेवसाइट 

www. ……………….  बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाि  संखया 

  

  

२. शैचिक योग्यता र अनुभि : 

१. नेपािी नागररक । 

२. न्यनू ि योग्य ा (जस् ैाः नेपाि सरकारवाट िान्य ा प्राप्त चवश्वचवद्याियवाट………..िा……….. र कुनै सम्बि 

चवषयिा चवषयिा………..गरेको । 

३. अनभुवको हकिा………उत्तीणय गरी सम्बि काययिा कम् ीिा ......वषयको कायय अनभुव भएको  ।  

४. .... वषय उिेर परुा भई ..........वषय ननाघेको हुनपुने । 

५. नेपाि इचन्जचनयररङ्ग काउचन्सििा द ाय भएको (प्रिाणपत्र) । 

६. अन्य प्रिचि  काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्िेदवारको व्यचक्तग  चववरण, शैचक्षक योग्य ाको प्रिाचण  प्रच चिचप, नेपािी 

नागररक ाको प्रिाणपत्रको प्रिाचण  प्रच चिचप, अनुभवको प्रिाचण  प्रच चिचप  था प्रिचि  नेपाि काननू बिोचजि 

चवचभन्न काउचन्सि वा पररषद ्वा अन्यिा द ाय भएको प्रिाचण  प्रच चिचप संिग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सबै प्रच चिचपको 

पछाचड उम्िेदवार स्वयंिे हस् ाक्षर गरी प्रिाचण  गने ।  

 

 

 

 

 



 

अनुसिूी - ३ 

(बँुदा ४.२ सँग सम्बचन्ध  दरखास्  फारािको ढािँा) 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकाको कायायिय 

सेनाय, ओखिढुंगा  

प्रदशे न ं०१, नपेाि 

 

करारको िाचग दरखास्त फाराम 

(क) वयैचक्तक चववरण 

 नाि थर

  

(देवनागरीिा)  

(अंग्रेजी िूिो अक्षरिा)  चिङ्ग: 

नागररक ा नं: जारी गने चजल्िा : चिच  : 

स्थायी िेगाना क) चजल्िा ख) न.पा./गा.चव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : ि) फो नं. 

पत्रािार गने िेगाना : ईिेि 

बाबुको नाि, थर : जन्ि चिच  :             (चव.सं.िा)              (ईचस्व संव िा) 

बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषय            िचहना 

(ख) शचैक्षक योग्य ा/ ाचिि (दरखास्  फाराि भरेको पदको िाचग िाचहने आवश्यक न्यून ि शैचक्षक योग्य ा/ ाचिि िात्र उल्िेख गन)े 

आिश्यक न्यूनतम योग्यता चिश्वचिद्यािय/बोर्म/ताचिम चदने संस्था शैचिक उपाचि/ताचिम  संकाय शे्रणी/प्रचतशत मूि चिषय 

शैचक्षक योग्य ा      

     

 ाचिि      

(ग) अनुभि सम्बन्िी चििरण  

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

देचख सम्म 

       

       

िैिे यस दरखास् िा खिुाएका सम्पूणय चववरणहरु सत्य छन् । दरखास्  बुझाएको पदको सिूनाको िाचग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाटेँ वा िुकाएको 

िहररएिा प्रिचि  कानून बिोचजि सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रिचि  कानून  था यस दरखास्  फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेचख  सबै श य  था चनयिहरु 

पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथ ैकरारिा उल्िेचख  श यहरु पूणय रुपिा पािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कचम् िा ३ िचहनाको पूवय सूिना चदई 

कायायियिा चनवेदन चदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ

 

 

 

चमचत: 

कायायियिे भनेाः 
रचसद/भौिर नं. : रोि नं. : 
दरखास्  अस्वीकृ  भए सो को कारण : 

दरखास्  रुजु गनेको नाि र दस् ख ाः 

चिच  : 

दरखास्  स्वीकृ /अस्वीकृ  गनेको दस् ख  

चिच  : 
 

द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूिनािा उल्िचेख  िगाय  चनम्नचिचख  कागजा हरु अचनवायय रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाचण  गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररक ाको प्रिाणपत्रको प्रच चिचप, (२) सिकक्ष ा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रच चिचप, (३) न्यून ि शैचक्षक योग्य ाको प्रिाणपत्र र 

िाररचत्रक प्रिाणपत्रको प्रच चिचप, प्राचवचधक कायय (इचन्जचनयररङ्ग, स्वास््य  था पशु चिचकत्सा िगाय का अन्य क्षेत्र) का िाचग आवश्यक पने व्यवसाचयक प्रिाणपत्र 

(िाईसेन्स)को प्रच चिचप,  ाचिि र अनुभव आवश्यक पनेिा सो सिे को प्रच चिचप, आचद । 

 

 

 

 

               

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको परैु 
मिुाकृति देखिन े
फोर्ो यहााँ र्ास्न ेर 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्ििि 



 

             अनुसूची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बचन्ध  करार सम्झौ ाको ढाँिा) 

करार सम्झौता 

 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकाको कायायिय, (यसपचछ पचहिो पक्ष भचनएको) र ....................चजल्िा, 

...................नगरपाचिका/गाउँपाचिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ (यसपचछ दोश्रो पक्ष 

भचनएको) का बीि चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको .................................................() को कािकाज गनय गराउन चिच  २०७  /......./...... 

को चनणयय अनुसार दहेायका कायय/श यको अचधनिा रचह दोश्रो पक्षि ेपचहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको 

संझौ ा गरी एक/एक प्रच  आपसिा बुचझ चियौं चदयौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई  ोचकएको संिग्न कायय चववरण अनुसारको कायय पचहिो पक्षिे  ोकेको सिय र 

स्थानिा उपचस्थ  भई गनुय पनेछ र आवश्यक ानुसार थप काि गनुय पनेछ । 

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

३. करारमा काम गरे बापत पाउँने पाररश्रचमक : प्रत्येक िचहना व्यच   भएपचछ, पचहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई िाचसक रुपिा रु. 

...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रचिक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको प्रिचि  कानूनिा ब्यवस्था भएका आिरण  था अनुशासन सम्बन्धी 

व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. चिदाः दोस्रो पक्षिाई साबयजचनक चबदा बाहके अन्य कुन ैपचन चकचसिको चबदा उपिब्ध हुने छैन । साथै कायायियको िाचग आवश्यक 

परेको खण्डिा चबदाको चदनिा पचन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी सावयजचनक चबदाको चदनिा कायायियिा काि िगाए बाप  

िाचसक करार रकिको दािासाहीि ेरकि दोश्रो पक्षिाई चदईनछे ।  

६. कायामिय सम्पचिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायायियको िि अिि सम्पचत्तको नोक्सानी वा चहनाचिना गरेिा सो को क्षच पचू य वा 

हानी नोक्सानीको चबगो दोश्रो पक्षिे पचहिो पक्षिाई चदन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षि ेकायायियको कागजपत्र, चजन्सी सािान एवं गोप्य कुरा वा कागजा  कुन ैअनचधकृ  व्यचक्त वा दशेिाई उपिब्ध 

गराएको प्रिाचण  भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षच पचू य दोश्रो पक्षबाट भराईनछे र कािो 

सिूीिा सि े राचखनछे ।   

८. करार अिचिः यो करार २०७...  ।........।..........दचेख िाग ुभई २०७.....सम्िको िाचग हुनछे ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पचहिो पक्षि ेदोस्रो पक्षको कायय सम्पादन िलू्यांकन गने र सो िलू्यांकन गदाय सािवसािी चनरन् र ा चदन 

उपयकु्त दचेखएिा काययचवचधको दफा ९ बिोचजि करार चनचश्च  अवचधको िाचग थप हनु सक्नछे । 

१०. पाररश्रचमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पचहिो पक्षिाई िगा ार ७ (सा ) चदन भन्दा बढी उक्त सेवा 

उपिब्ध नगराएिा, सन् ोषजनक सेवा चदन नसकेिा अनपुचस्थ  रहकेो अवचधको पाररश्रचिक दािासाचहि ेकट्टा गररनछे र सो भन्दा 

बढी सेवा नगरेिा स्व ाः यो संझौ ा पचहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवस्था गनय वाधा पन ेछैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपिा अस्वस्थ 

भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा चदन असिथय भएिा वा काि सन् ोषजनक नभएिा वा आिरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन 

गरेिा दोश्रो पक्षसंगको संझौ ा रि गनय सक्नछे र चनजको सट्टा अको व्यचक्त करारिा राचख काि िगाउन बाधा पन ेछैन ।  

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षि ेयस करार बिोचजि काि गरेकै आधारिा पचछ कुनै पचन पदिा अस्थायी वा स्थायी चनयचुक्त हुनाका िाचग 

दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचचित कानून िाग ूहुनेः यस संझौ ािा उल्िेख नभएको कुरा प्रिचि  नेपाि कानून बिोचजि हुनछे ।  

 

गाउँपाचिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यचि):  

हस् ाक्षर : हस् ाक्षर :  

नाि :    नाि : 

पद :  िेगाना :  

कायायियको छापाः  

 



 

 

 अनसुिूी - ५ 

(बुँदा ७.२ सँग सम्बचन्ध  करार सिूना पत्रको ढािँा) 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकको कायायिय 

सेनाय, ओखिढुंगा  

प्रदशे नं ०१, नेपाि 

 

ि.नं.         चिच ाः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

चवषयाः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई चिच  २०७...।....।... चनणययानसुार सचूिकरण गररए बिोचजि ............................ (पदको नाि वा काि) का 

िाचग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बिोचजि चिच  २०७....।....।...  दचेख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा राचखएको 

हुदँा संिग्न काययश य अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपवूयक र व्यवसाचयक िूल्य िान्य ा अनरुुप गनुयहुन जानकारी गराइन्छ ।  

 साथै आफ्नो काि क यव्य पािना गदाय यस गाउँपाचिकाको कियिारीिे पािना गनुयपने आिार संचह ा र आिरणको 

सिे  पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

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

प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ  

बोिाथमः 

श्री आचथयक प्रशासन शाखााः प्रिाचण  हाचजर/Time Sheet सचह को प्रच वेदनका आधारिा सम्झौ ा बिोचजिको रकि 

िाचसक रूपिा उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रशासन शाखााः हाचजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायायिय, ....................................  

गाउँ काययपाचिकाको कायायिय । 

 

          
 

आज्ञािे 

ओि बहादरु दजी 

     प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ  

 

 


