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सानीभेरी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति कममचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायमववलध, २०७५ 

                           गाउँ कायमपालिका द्वारा पाररत लमलत: २०७५।०६।०७ 
                      अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण लमलत: २०७५।०६।१२  

           पवििो संशोधन: २०७६।११।२१   
 

सानीभेरी गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाि र ववकास लनमामणको कायमिाई व्यवक्तस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िालग नपेाि सरकारिे स्वीकृत गरेको कममचारी दरवक्तन्दको 
अलधनमा रवि प्राववलधक कममचारीको ररि पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा लिन े
कायमिाई व्यवक्तस्थत गनमका िालग सानीभेरी गाउँपालिका सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४ को 
उपदफा (१) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँपालिका, गाउँ कायमपालिकािे यो कायमववलध 
स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।  
 
१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
(१) यो कायमववलधको नाम " सानीभेरी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति कममचारी व्यवस्थापन गने 
सम्बन्धी कायमववलध, २०७५" रिेको छ ।                                         
(२) यो कायमववलध अध्यक्षिे प्रमाक्तणत गरेको लमलतबाट तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमववलधमा- 
क.  "अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनपुछम। 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदमछ ।  
ग.  "कायमववलध" भन्नािे “सानीभेरी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति कममचारी व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी कायमववलध, २०७५” सम्झनपुदमछ ।  
घ.  "कायामिय" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका, गाउँ कायमपालिकाको कायामिय सम्झन ुपदमछ । 
ङ. "प्राववलधक कममचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोक्तजम प्राववलधक सेवा उपिब्ध गराउने गरी 

व्यवस्था भएका कममचारी सम्झनपुदमछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोक्तजम गदित कममचारी छनौट सलमलत सम्झन ुपदमछ । 
छ.  “गाउँपालिका” भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम(पक्तिम) सम्झनपुछम। 
ज.  “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

सम्झनपुछम। 
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३. कायमववलध िागू िनु ेक्षते्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) र (८) बमोक्तजम प्राववलधक कममचारी करारमा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायमववलध स्वीकृत 
गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायामियिे देिायको सेवासँग सम्बक्तन्धत प्राववलधक कममचारी यस कायमववलध बमोक्तजम 
अवलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इक्तन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बक्तन्धत 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बक्तन्धत 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बक्तन्धत 
(घ) वन सेवासँग सम्बक्तन्धत 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बक्तन्धत 
(छ) अन्य कुनै ववशेषज्ञता आवश्यक पने सेवासँग सम्बक्तन्धत। 

        *(छ१) नगर प्रिरी र कायामिय सियोगी 

४. कममचारी छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ३ बमोक्तजमका प्राववलधक कममचारी गाउँपालिकाको 
स्वीकृत संगिन संरचना अनसुार करारमा राख्न े सम्बन्धमा गाउँ कायमपालिकािे आवश्यक पद 
संख्या, शैक्तक्षक योग्यता, तिव स्केि र कायम वववरण सवित ववज्ञापन गने लनणमय गनेछ। 

(२) गाउँ कायमपालिकाको लनणमय अनसुार कायामियिे तोवकएको पद र संख्याको िालग कम्तीमा 
१५(पन्र) ददनको समयावलध राखेर ववज्ञापन आव्िान गनेछ। 

(३) ववज्ञापन गाउँपालिकाको वेवसाइट, कायामियको सूचना पाटी, वडा कायामिय र सावमजलनक िाउँमा 
सबैिे देख्न ेगरी प्रकाक्तशत गने तथा टाँस्ने व्यवस्था लमिाउनपुनेछ। 

(४) योग्य उम्मेदवारिे तोवकएको समयमा तोवकएको राजस्व जम्मा गरी तोवकएको स्थानमा दरखास्त 
पेश गनुमपनेछ 

(५) ववज्ञापनको म्याद समालप्त पिात ररतपूवमक पेश भएका दरखास्तिरु स्वीकृत गरी छनौट सलमलतिे 
लिक्तखत परीक्षाको लमलत लनधामरण गरी परीक्षा सञ्चािन गनेछ। 

(६) लिक्तखत परीक्षाको पाठ्यक्रम छनौट सलमलतिे लनधामरण गरे बमोक्तजमको िनुेछ। 
(७) छनौट सलमलतिे िोक सेवा आयोगिे तोकेको सम्बक्तन्धत सेवा, समूि र पदको पाठ्यक्रमिाई पलन 

आधार मान्न वा अपनाउन सक्नेछ। 
 

* पवििो संशोधन द्वारा थप 
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(८) लिक्तखत परीक्षा सञ्चािन पिात छनौट सलमलतिे लिक्तखत परीक्षामा उक्तिणम िनु सफि 
उम्मेदवारिरुको अन्तवामताम सञ्चािन गरी अक्तन्तम नलतजा प्रकाशन गनेछ। 

(९) उपदफा (८) मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भएतापलन छनौट सलमलतिे आवश्यकता, औक्तचत्य र 
परीक्षाथी संख्याको आधारमा अन्तवामतामको माध्यमबाट मातै्र पलन उम्मेदवार छनौट गनम सक्नेछ। 

(१०) छनौट सलमलतिे लसफारीस गरेका उम्मेदवारिरुिाई कायामियिे एक आलथमक वषमका िालग 
करारमा लनयकु्ति ददनेछ। 

५. कममचारी छनौट सलमलतः (१) गाउँपालिकामा दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्तजमका प्राववलधक 
कममचारीिरु करारमा पदपूलतम गनम देिाय बमोक्तजमको कममचारी छनौट सलमलत रिनेछः 

कममचारी छनौट सलमलत 
(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत              -संयोजक 
(ख) छनौट सलमलतिे तोकेको ववषय ववज्ञ (सम्भव भएसम्म सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको 

कममचारी)                                           -सदस्य 
(ग) गाउँपालिकाको वररष्ठतम अलधकृतस्तरको कममचारी                  -सदस्य-सक्तचव 
(२) छनौट सलमलतिे आफ्नो बैिक सञ्चािन सम्बन्धी कायमववलध आफैँ लनधामरण गनेछ। 
(३) छनौट सलमलतिे आवश्यक िानेमा अन्य सम्बक्तन्धत व्यक्तििरुिाई आफ्नो बैिकमा आमक्तन्त्रत 

गनम सक्नेछ। 
६. नलतजा प्रकाशन गने : (१) दफा ४ को उपदफा (७) बमोक्तजम लिक्तखत परीक्षामा  सबैभन्दा बढी 

अंक प्राप्त गने उम्मेदवारिरुको नामाविी वणामनकु्रम अनसुार प्रकाशन गरी अन्तवामतामको सूचना 
प्रकाशन गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम अन्तवामतामका िालग छनौट भएका उम्मेदवारिरुको अन्तवामताम सञ्चािन 
गरी लिक्तखत परीक्षा र अन्तवामतामको अक्तन्तम नलतजा प्रकाशन गररनेछ। 
(३) लिक्तखत परीक्षा सञ्चािन गररएको पदको सन्दभममा लिक्तखत परीक्षा र अन्तवामताम दबैु तथा 
अन्तवामताम मात्र सञ्चािन गररएको परीक्षाको पदको सन्दभममा अन्तवामताममा  सबै भन्दा बवढ अंक 
प्राप्त गनम सफि उम्मेदवारिाई करारमा लनयकु्तिका िालग लसफारीस गररनेछ।  
(४) सफि उम्मेदवारको लसफारीस गदाम वैकक्तपपक उम्मेदवारको पलन नामाविी प्रकाशन गररनेछ। 
(५) अक्तन्तम नलतजा प्रकाशन भएको एक वषम लभत्रमा सफि उम्मेदवारिे सो पदबाट राजीनामा 
ददएमा वा अन्य कुनै कारणबस सो पद ररि भएमा गाउँ कायमपालिकाको लनणमयानसुार औक्तचत्य र 
आवश्यकताका आधारमा वैकक्तपपक उम्मेदवारिाई बाकँी अवलधका िालग मात्र करारमा लनयकु्ति 
ददइनेछ। 
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(६)दफा (६) बमोक्तजमका योग्यताक्रममा रिेका उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी 
गराई सोको अलभिेख समेत कायामियमा राख्नपुनेछ ।  

७. करार सम्झौता गनेः (१) छनौट सलमलतिे लसफारीस गरेका मखु्य ⁄ सफि उम्मेदवारिाई १५ 
(पन्र) ददनको म्याद ददई करार सम्झौता गनम सूचना ददनपुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अवलध लभत्र करार सम्झौता गनम आउने मखु्य ⁄ सफि 
उम्मेदवारसँग कायामियिे अनसूुची - १ बमोक्तजमको कायम-वववरण सवित अनसूुची -4 बमोक्तजमको 
ढाँचामा करार सम्झौता गनुमपनेछ ।उि अवलध लभत्र सम्पकम  राख्न नआएमा क्रमशः वैकक्तपपक 
उम्मेदवारिाई सूचना ददई करार सम्झौता गनम सवकनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम करार सम्झौता गरे पिात अनसूुची -५ बमोक्तजमको पत्र कायामियिे 
प्राववलधक कममचारीिाई ददनपुनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम कायामियिे कायमवववरण ददँदा ववषयगत शाखा समेत तोकी काममा 
िगाउन ुपनेछ ।  
(५) यस कायमववलध बमोक्तजम करार सम्झौता गदाम सामान्यतया आलथमक वषमको श्रावण १ (एक) 
देक्तख अको वषमको असार मसान्त सम्मका िालग मात्र करार सम्झौता गनुम पनेछ ।तर उि पदिे 
गनुमपने काम समाप्त भएमा वा पयामप्त नभएमा वा कायम प्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा गाउँ 
कायमपालिकािे कामको बोझ र अवलध िेरी करारको अवलध घटाउन सक्नेछ। 
(६) उपदफा (५) बमोक्तजम एक आलथमक वषमको लनक्तम्त सेवा करारमा लिएको व्यक्तििाई पनुःअको 
वषमको िालग सेवा करारमा लिन ुआवश्यक परेमा गाउँ कायमपालिकाको लनणमयानसुार करार सम्झौता 
नववकरण गररनेछ। 
(७) प्राववलधक कममचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनम नचािेमा कम्तीमा १ (एक) मविना 
अगाडी कायामियमा लिक्तखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।यसरी जानकारी नगराई करार अन्त्य 
गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यक्तििाई पनुः करारमा काम गने अवसर ददईने छैन। 

८. सेवा,शतम र पाररश्रलमक तथा अवलध :  (१) यस कायमववलध बमोक्तजम सेवा करार सम्झौता गररएका 
प्राववलधक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बक्तन्धत ति वा पदको शरुु तिब स्केिमा नबढ्ने 
गरी करार सम्झौतामा उपिेख भए बमोक्तजम िनुेछ ।स्थानीय भिा पाउने स्थानमा नेपाि 
सरकारको दररेट बमोक्तजम करारमा उपिेख भए अनसुार स्थानीय भिा उपिब्ध गराउन 
सवकनेछ।  
(२) कायामियिे कायम-वववरणमा उपिेख भए बमोक्तजम प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका 
आधारमा कायम सम्पादन अनसुार करार सम्झौतामा उपिेख गरी भ्रमण भिा वा वफपड भिा 
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उपिब्ध गराउन सक्नेछ । तर करार सम्झौतामा उपिेख नगररएको भ्रमण भिा, वफपड भिा वा 
अन्य भिा उपिब्ध गराउन सवकने छैन ्। 
(३) कायामियिे करारका प्राववलधक कममचारीको पाररश्रलमक भिुानी गदाम लनजिे मविना भरी गरेको 
कामको वववरण (Time Sheet) सवितको प्रलतवेदन तयार गनम िगाई सम्बक्तन्धत ववषयगत शाखाको 
लसफारीसको आधारमा मात्र भिुानी गनुम पनेछ । 
(४) यस कायमववलध बमोक्तजम प्राववलधक कममचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन 
पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयिुी िनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउने छैन । 
(५) उपदफा (१) बमोक्तजम करार गदाम काम शरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत उपिेख 
गनुमपनेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषमभन्दा बढी िनु ेछैन । 
(६) उपदफा १, २, ३, ४ र ५ मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भएतापलन करारमा लनयिु 
कममचारीको सेवा, शतम र सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था करार सम्झौतामा उपिेख भए बमोक्तजम िनुेछ। 

९. करार अवलध समाप्तीः (१) यस कायमववलध बमोक्तजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको 
संववधान बमोक्तजम कममचारी समायोजन भई खवटई आएमा वा स्थायी लनयकु्ति भई आएमा  करार 
पदमा कायमरत व्यक्तिको करार सम्झौता स्वतः अन्त्य िनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भलन कायमरत 
ववषयगत शाखा वा कायामियिे लसफाररश गरेमा अध्यक्षिे आवश्यक छानववन गनम िगाई सफाइको 
मौका ददई गाउँ कायमपालिकाको लनणमयानसुार जनुसकैु अवस्थामा करारबाट िटाउन सवकनेछ ।  

१०. अमान्य िनु:े यो कायमववलध प्रचलित काननु सँग बाक्तझएको खण्डमा बाक्तझएको िदसम्म  अमान्य 
िनुेछ।  

११. बचाउ: यो कायमववलध जारी िनु ुभन्दा अगाडी गाउँपालिका बाट भए गररएका कममचारी छनौट तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमिरु यसै कायमववलध बमोक्तजम भएका मालननेछन। 
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अनसूुची -१ 
(दफा ४ को उपदफा १ सँग सम्बक्तन्धत कायम वववरणको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
लसम्िी रुकुम (पक्तिम) 
कणामिी प्रदेश नेपाि 

 
कायम वववरणको नमनुाः 
प्राववलधक कममचारीको पद नामः  काम गनुमपने स्थानः 
प्राववलधक कममचारीको नामः       
सपुररवेक्षकः  प्रलतवेदन पेश गनुमपने अलधकारीः  
कायम वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची -२ 
(दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्बक्तन्धत आवेदनको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
लसम्िी रुकुम (पक्तिम),कणामिी प्रदेश नेपाि 

करारमा सेवा लिनसेम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाक्तशत लमलत : २०७  /    /     ) 

 
सानीभेरी गाउँपालिकाको िागी ..............................(ववषयगत शाखा) मा रिने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देिायको संख्या र योग्यता भएको 
प्राववलधक कममचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे योग्यता पगेुका नेपािी नागररकिरुिे यो सूचना प्रकाक्तशत 
भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरेको रलसद सवित दरखास्त ददन 
िनु सम्वक्तन्धत सवैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तरु, कायम–
वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शतमिरु सवितको ववस्ततृ वववरण कायामियबाट वा वेवसाइट 
www.sanibherimun.gov.np बाट उपिब्ध िनुेछ ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

२.शैक्तक्षक योग्यता र अनभुव (नमनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Ci vi l  Engi neeri ng 

मा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध ववषयमा ववषयमा स्नातकोिर गरेको । 
३. अनभुवको िकमा B.E उतीणम गरी सम्बद्ध कायममा कम्तीमा ...... वषमको कायम अनभुव भएको  ।  
४. .... वषम उमेर परुा भई .... वषम ननाघेको िनुपुने । 
५. नेपाि इक्तन्जलनयररङ्ग काउक्तन्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलित काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्मेदवारको व्यक्तिगत वववरण, शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप, 

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप, अनभुवको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित 
नेपाि कानून बमोक्तजम ववलभन्न काउक्तन्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताम भएको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप 
संिग्न िनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे िस्ताक्षर गरी प्रमाक्तणत 
गने । 

http://www.sanibherimun.gov.np/
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अनसूुची -३ 
(दफा ४ को उपदफा ४ सँग सम्बक्तन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
लसम्िी रुकुम (पक्तिम) 
कणामिी प्रदेश नेपाि 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैयक्तिक वववरण 
 नाम 

थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी िूिो 
अक्षरमा) 

 लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजपिा : लमलत : 
स्थायी 
िेगाना 

क) 
क्तजपिा 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) 
टोि : 

ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              

(ईक्तस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : िािको उमेर :             वषम            

मविना 
(ख) शैक्तक्षक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चाविन े आवश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक 
योग्यता/तालिम मात्र उपिेख गने) 
आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोडम/तालिम 
ददन ेसंस्था 

शैक्तक्षक 
उपालध/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्रलत
शत 

मूि ववषय 

शैक्तक्षक योग्यता      
     

तालिम      
 
 
 
 

िािसािै क्तखचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन े
फोटो यिा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 
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(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कायामिय पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 
देक्तख सम्म 

       
       
मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणम वववरणिरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य 
ििररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ििररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम 
सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठिरुमा उपिेक्तखत 
सबै शतम तथा लनयमिरु पािना गनम मन्जरु गदमछु । साथै करारमा उपिेक्तखत शतमिरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र 
करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम कक्तम्तमा ३ मविनाको पूवम सूचना ददई कायामियमा लनवेदन ददनेछु । 
उम्मेदवारको पयाप्चे सिीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

लमलत: 
 
कायामियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ु गनेको नाम र 
दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त 
स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

 
द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उपिेक्तखत िगायत लनम्नलिक्तखत कागजातिरु अलनवायम रुपमा उम्मेदवार आफैिे 
प्रमाक्तणत गरी पेश गनुम पनेछ । 

(१) नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 
 (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप 
(३) न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कायम (इक्तन्जलनयररङ्ग, 

स्वास््य तथा पश ु क्तचवकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को 
प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप आदद । 
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अनसूुची - ४ 
(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बक्तन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
सानीभेरी गाउँकायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पवििो पक्ष भलनएको) र ....................क्तजपिा, 
...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच 
.....गाउँपालिका/नगरपालिकाको .................................................(इक्तन्जलनयर) को कामकाज गनम 
गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणमय अनसुार देिायका कायम/शतमको अलधनमा रवि दोश्रो 
पक्षिे पवििो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन मन्जरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत 
आपसमा बकु्तझ लियौं ददयौं : 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोवकएको संिग्न कायम वववरण अनसुारको कायम 

पवििो पक्षिे तोकेको समय र स्थानमा उपक्तस्थत भई गनुम पनेछ र आवश्यकतानसुार थप काम 
गनुम पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान:सानीभेरी गाउँपालिका ..................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउन ेपाररश्रलमक : प्रत्येक मविना व्यलतत भएपलछ, पवििो पक्षिे दोश्रो 

पक्षिाई मालसक रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..........पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।  
४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था भएका 

आचरण तथा अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थािरु पािना गनुम पनेछ ।  
५. ववदाः दोस्रो पक्षिाई साबमजलनक लबदा बािेक अन्य कुनै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ध िनुे छैन । 

साथै कायामियको िालग आवश्यक परेको खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ 
। यसरी सावमजलनक लबदाको ददनमा कायामियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको 
दामासािीिे रकम दोश्रो पक्षिाई ददईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पक्तिको सरुक्षाः दोस्रो पक्षिे कायामियको चि अचि सम्पक्तिको नोक्सानी वा विनालमना 
गरेमा सो को क्षलतपूलतम वा िानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पवििो पक्षिाई ददन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायामियको कागजपत्र, क्तजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै 
अनलधकृत व्यक्ति वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रमाक्तणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई 
सोबाट भएको िानी नोक्सानीको क्षेलतपूलतम दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत राक्तखनेछ 
।   

८. करार अवलधः यो करार २०७...  ।........।..........देक्तख िाग ु भई २०७.....असार मसान्त 
सम्मको िालग िनुेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूपयाकंनः पवििो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायम सम्पादन मूपयांकन गने र सो मूपयांकन 
गदाम सािवसािी लनरन्तरता ददन उपयिु देक्तखएमा कायमववलधको दफा ७ बमोक्तजम करार लनक्तित 
अवलधको िालग थप िनु सक्नेछ । 
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१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतमको अन्त्यः दोश्रो पक्षिे पवििो पक्षिाई िगातार ७ (सात) 
ददन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेमा अनपुक्तस्थत रिेको 
अवलधको पाररश्रलमक दामासावििे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः यो संझौता 
पवििो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अस्वस्थ 
भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ददन असमथम भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण 
सम्बन्धी कुरािरु बराबर उपिघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गनम सक्नेछ र लनजको सट्टा 
अको व्यक्ति करारमा राक्तख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पक्षिे यस करार बमोक्तजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी 
वा स्थायी लनयकु्ति िनुाका िालग दाबी गनम पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू िनुःे यस सम्झौतामा उपिेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोक्तजम 
िनुेछ। 

१३. अन्य : 
 
 
गाउँपालिकाको तफम बाट :  दोस्रो पक्ष (करार गने व्यक्ति): 
िस्ताक्षर : िस्ताक्षर :  
नाम : नाम : 
पद : िेगाना : 
कायामियको छापः  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
  

अनसूुची -५ 

(दफा ७ को उपदफा ३ सँग सम्बक्तन्धत करार लनयकु्ति पत्रको ढाँचा) 

                           सानीभेरी गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

लसम्िी, रुकुम (पक्तिम), कणामिी प्रदेश, नेपाि 
च.नं.                        लमलतः 
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

ववषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... कममचारी छनौट सलमलतको लसफारीस तथा यस कायामियको 
लमलत......... को लनणमय बमोक्तजम ............................(पदको नाम वा काम) का िालग यसैसाथ 
संिग्न करार (सम्झौता) बमोक्तजम लमलत २०७....।....।...  देक्तख २०७....।.....।.... सम्म करारमा 
राक्तखएको िुँदा संिग्न कायमशतम अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवमक र व्यवसावयक मूपय मान्यता 
अनरुुप गनुमिनु जानकारी गराइन्छ ।साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम यस गाउँपालिकाको 
कममचारीिे पािना गनुमपने आचार संविता र आचरणको समेत पररपािना िनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

बोधाथमः 
श्री आलथमक प्रशासन शाखाः प्रमाक्तणत िाक्तजर / Time Sheet सवितको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता 

बमोक्तजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनिुनु। 
श्री प्रशासन शाखाः िाक्तजरीको व्यवस्था िनु ।  
श्री वडा कायामिय,.................................... गाउँ कायमपालिकाको कायामिय । 


