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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:३                                         संख्या :३                             लमलि: २०७६/११/२८ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७6 सालको काययविधध नं. १ 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको करारमा िनशजि कमयचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी काययविधध, 
२०७५ 

                            गाउँ काययपाधलका द्वारा पाररत धमधत: २०७५।०७।०८ 

                    पविलो संशोधन:२०७६।११।२१    

 

सानीभेरी गाउँपाधलकाले उपलब्ध गराउन ेसेिा प्रिाि र विकास धनमायणको काययलाई व्यिजस्थत 
र प्रभािकारी बनाउन यस गाउँपाधलकाको लाधग नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको कमयचारी 
दरिजन्दको अधधनमा रवि प्राविधधक कमयचारीको ररि पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेिा 
करारमा धलने काययलाई व्यिजस्थत गनयका लाधग सानीभेरी गाउँपाधलका सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँपाधलका, 
गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधध स्िीकृत गरी िारी गरेको छ ।  
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१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः 
(१) यो काययविधधको नाम " सानीभेरी गाउँपाधलकाको करारमा िनशजि कमयचारी 
व्यिस्थापन गने सम्बन्धी काययविधध, २०७५" रिेको छ ।                                         
(२) यो काययविधध अध्यिले प्रमाजणत गरेको धमधतबाट तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा- 
क.  "अध्यि” भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्यि सम्झनपुछय। 
ि.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
ग.  "काययविधध" भन्नाले “सानीभेरी गाउँपाधलकाको करारमा िनशजि कमयचारी 

व्यिस्थापन गने सम्बन्धी काययविधध, २०७५” सम्झनपुदयछ ।  
घ.  "कायायलय" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका, गाउँ काययपाधलकाको कायायलय सम्झन ु

पदयछ । 
ङ. "प्राविधधक कमयचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोजिम प्राविधधक सेिा उपलब्ध गराउन े

गरी व्यिस्था भएका कमयचारी सम्झनपुदयछ । 
च. "सधमधत" भन्नाले दफा ५ बमोजिम गदित कमयचारी छनौट सधमधत सम्झन ुपदयछ 

। 
छ.  “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम(पजिम) सम्झनपुछय। 
ि.  “प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय 

अधधकृत सम्झनपुछय। 
 

३. काययविधध लागू िनुे िते्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३ को उपदफा (७) र (८) बमोजिम प्राविधधक कमयचारी करारमा राख्न ेप्रयोिनको 
लाधग यो काययविधध स्िीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

(२) कायायलयले देिायको सेिासँग सम्बजन्धत कमयचारी यस काययविधध बमोजिम 
अिधध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इजन्िधनयररङ्ग सेिासँग सम्बजन्धत 
(ि) कृवष सेिासँग सम्बजन्धत 
(ग) पश ुसेिासँग सम्बजन्धत 
(घ) िन सेिासँग सम्बजन्धत 
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बजन्धत 
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(छ) अन्य कुनै विशेषज्ञता आिश्यक पने सेिासँग सम्बजन्धत। 
(छ.१) नगर प्रिरी र कायायलय सियोगी 

४. कमयचारी छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) दफा ३ बमोजिमका कमयचारी गाउँपाधलकाको 
स्िीकृत संगिन संरचना अनसुार करारमा राख्न ेसम्बन्धमा गाउँ काययपाधलकाले आिश्यक 
पद संख्या, शैजिक योग्यता, तलि स्केल र कायय वििरण सवित विज्ञापन गने धनणयय 
गनेछ। 

(२) गाउँ काययपाधलकाको धनणयय अनसुार कायायलयले तोवकएको पद र संख्याको लाधग कम्तीमा 
१५(पन्र) ददनको समयािधध रािेर विज्ञापन आव्िान गनेछ। 

(३) विज्ञापन गाउँपाधलकाको िेिसाइट, कायायलयको सूचना पाटी, िडा कायायलय र साियिधनक 
िाउँमा सबैले देख्न ेगरी प्रकाजशत गने तथा टाँस्ने व्यिस्था धमलाउनपुनेछ। 

(४) योग्य उम्मेदिारले तोवकएको समयमा तोवकएको रािस्ि िम्मा गरी तोवकएको स्थानमा 
दरिास्त पेश गनुयपनेछ 

(५) विज्ञापनको म्याद समाधप्त पिात ररतपूियक पशे भएका दरिास्तिरु स्िीकृत गरी छनौट 
सधमधतले धलजित परीिाको धमधत धनधायरण गरी परीिा सञ्चालन गनेछ। 

(६) धलजित परीिाको पाठ्यक्रम छनौट सधमधतले धनधायरण गरे बमोजिमको िनुेछ। 
(७) छनौट सधमधतले लोक सेिा आयोगले तोकेको सम्बजन्धत सेिा, समूि र पदको 

पाठ्यक्रमलाई पधन आधार मान्न िा अपनाउन सक्नेछ। 
(८) धलजित परीिा सञ्चालन पिात छनौट सधमधतले धलजित परीिामा उजिणय िनु सफल 

उम्मेदिारिरुको अन्तिायताय सञ्चालन गरी अजन्तम नधतिा प्रकाशन गनेछ। 
(९) उपदफा (८) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन छनौट सधमधतले आिश्यकता, औजचत्य 

र परीिाथी संख्याको आधारमा अन्तिायतायको माध्यमबाट मातै्र पधन उम्मेदिार छनौट गनय 
सक्नेछ। 

(१०) छनौट सधमधतले धसफारीस गरेका उम्मेदिारिरुलाई कायायलयले एक आधथयक िषयका 
लाधग करारमा धनयजुि ददनेछ। 

५. कमयचारी छनौट सधमधतः (१) गाउँपाधलकामा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमका 
कमयचारीिरु करारमा पदपूधतय गनय देिाय बमोजिमको कमयचारी छनौट सधमधत रिनेछः 

कमयचारी छनौट सधमधत 
(क) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत              -

संयोिक 
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(ि) छनौट सधमधतले तोकेको विषय विज्ञ (सम्भि भएसम्म सरकारी सेिाको अधधकृत 
स्तरको कमयचारी)                                           
-सदस्य 

(ग) गाउँपाधलकाको िररष्ठतम अधधकृतस्तरको कमयचारी (सम्भि भएसम्म)     - सदस्य-
सजचि 

(२) छनौट सधमधतले आफ्नो बैिक सञ्चालन सम्बन्धी काययविधध आफैँ धनधायरण गनेछ। 
(३) छनौट सधमधतले आिश्यक िानेमा अन्य सम्बजन्धत व्यजििरुलाई आफ्नो बैिकमा 

आमजन्त्रत गनय सक्नेछ। 
६. नधतिा प्रकाशन गने : (१) दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिम धलजित परीिामा  

सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारिरुको नामािली िणायनकु्रम अनसुार प्रकाशन गरी 
अन्तिायतायको सूचना प्रकाशन गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तिायतायका लाधग छनौट भएका उम्मेदिारिरुको अन्तिायताय 
सञ्चालन गरी धलजित परीिा र अन्तिायतायको अजन्तम नधतिा प्रकाशन गररनछे। 
(३) धलजित परीिा सञ्चालन गररएको पदको सन्दभयमा धलजित परीिा र अन्तिायताय दबैु 
तथा अन्तिायताय मात्र सञ्चालन गररएको परीिाको पदको सन्दभयमा अन्तिायतायमा  सबै भन्दा 
बवढ अंक प्राप्त गनय सफल उम्मेदिारलाई करारमा धनयजुिका लाधग धसफारीस गररनेछ।  
(४) सफल उम्मेदिारको धसफारीस गदाय िैकजपपक उम्मेदिारको पधन नामािली प्रकाशन 
गररनेछ। 
(५) अजन्तम नधतिा प्रकाशन भएको एक िषय धभत्रमा सफल उम्मेदिारले सो पदबाट 
रािीनामा ददएमा िा अन्य कुनै कारणबस सो पद ररि भएमा गाउँ काययपाधलकाको 
धनणययानसुार औजचत्य र आिश्यकताका आधारमा िैकजपपक उम्मेदिारलाई बाँकी 
अिधधका लाधग मात्र करारमा धनयजुि ददइनेछ। 
(६)दफा (६) बमोजिमका योग्यताक्रममा रिेका उम्मेदिारलाई धछटो सञ्चार माध्यमबाट 
िानकारी गराई सोको अधभलेि समेत कायायलयमा राख्नपुनेछ ।  

७. करार सम्झौता गनेः (१) छनौट सधमधतले धसफारीस गरेका मखु्य ⁄ सफल उम्मेदिारलाई 
१५ (पन्र) ददनको म्याद ददई करार सम्झौता गनय सूचना ददनपुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिधध धभत्र करार सम्झौता गनय आउने मखु्य ⁄ सफल 
उम्मेदिारसँग कायायलयले अनसूुची - १ बमोजिमको कायय-वििरण सवित अनसूुची -4 
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बमोजिमको ढाँचामा करार सम्झौता गनुयपनेछ ।उि अिधध धभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा 
क्रमशः िैकजपपक उम्मेदिारलाई सूचना ददई करार सम्झौता गनय सवकनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजिम करार सम्झौता गरे पिात अनसूुची -५ बमोजिमको पत्र 
कायायलयले प्राविधधक कमयचारीलाई ददनपुनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बमोजिम कायायलयले काययवििरण ददँदा विषयगत शािा समेत तोकी 
काममा लगाउन ुपनेछ ।  
(५) यस काययविधध बमोजिम करार सम्झौता गदाय सामान्यतया आधथयक िषयको श्रािण १ 
(एक) देजि अको िषयको असार मसान्त सम्मका लाधग मात्र करार सम्झौता गनुय पनेछ 
।तर उि पदले गनुयपने काम समाप्त भएमा िा पयायप्त नभएमा िा कायय प्रारम्भ न ै
नभएको अिस्थामा गाउँ काययपाधलकाले कामको बोझ र अिधध िेरी करारको अिधध 
घटाउन सक्नेछ। 
(६) उपदफा (५) बमोजिम एक आधथयक िषयको धनजम्त सेिा करारमा धलएको व्यजिलाई 
पनुःअको िषयको लाधग सेिा करारमा धलन ु आिश्यक परेमा गाउँ काययपाधलकाको 
धनणययानसुार करार सम्झौता नविकरण गररनेछ। 
(७) प्राविधधक कमयचारीले स्िेच्छाले करार धनरन्तरता गनय नचािेमा कम्तीमा १ (एक) 
मविना अगाडी कायायलयमा धलजित रुपमा िानकारी गराउन ुपनेछ ।यसरी िानकारी 
नगराई करार अन्त्य गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यजिलाई पनुः करारमा काम गने अिसर 
ददईने छैन। 

८. सेिा,शतय र पाररश्रधमक तथा अिधध :  (१) यस काययविधध बमोजिम सेिा करार सम्झौता 
गररएका प्राविधधक कमयचारीको माधसक पाररश्रधमक सम्बजन्धत ति िा पदको शरुु तलब 
स्केलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उपलेि भए बमोजिम िनुेछ ।स्थानीय भिा 
पाउने स्थानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोजिम करारमा उपलेि भए अनसुार स्थानीय 
भिा उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  
(२) कायायलयले कायय-वििरणमा उपलेि भए बमोजिम प्रगधतको स्थलगत िा िस्तगुत 
प्रधतिेदनका आधारमा कायय सम्पादन अनसुार करार सम्झौतामा उपलेि गरी भ्रमण भिा 
िा वफपड भिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर करार सम्झौतामा उपलेि नगररएको 
भ्रमण भिा, वफपड भिा िा अन्य भिा उपलब्ध गराउन सवकने छैन ्। 
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(३) कायायलयले करारका प्राविधधक कमयचारीको पाररश्रधमक भिुानी गदाय धनिले मविना 
भरी गरेको कामको वििरण (Time Sheet) सवितको प्रधतिेदन तयार गनय लगाई सम्बजन्धत 
विषयगत शािाको धसफारीसको आधारमा मात्र भिुानी गनुय पनेछ । 
(४) यस काययविधध बमोजिम प्राविधधक कमयचारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पधछ 
कुनै पधन पदमा अस्थायी िा स्थायी धनयिुी िनुाका लाधग कुनै पधन दाबी गनय पाउने छैन 
। 
(५) उपदफा (१) बमोजिम करार गदाय काम शरुु गने धमधत र अन्त्य गने धमधत समेत 
उपलेि गनुयपनेछ। तर त्यस्तो करारको अिधी एक पटकमा १ (एक) िषयभन्दा बढी 
िनुे छैन । 
(६) उपदफा १, २, ३, ४ र ५ मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन करारमा धनयिु 
कमयचारीको सेिा, शतय र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था करार सम्झौतामा उपलेि भए 
बमोजिम िनुेछ। 

९. करार अिधध समाप्तीः (१) यस काययविधध बमोजिम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा 
नेपालको संविधान बमोजिम कमयचारी समायोिन भई िवटई आएमा िा स्थायी धनयजुि 
भई आएमा  करार पदमा काययरत व्यजिको करार सम्झौता स्ितः अन्त्य िनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविधधक कमयचारीको कायय सन्तोषिनक नभएको भधन 
काययरत विषयगत शािा िा कायायलयले धसफाररश गरेमा अध्यिले आिश्यक छानविन 
गनय लगाई सफाइको मौका ददई गाउँ काययपाधलकाको धनणययानसुार िनुसकैु अिस्थामा 
करारबाट िटाउन सवकनेछ ।  

१०. अमान्य िनुे: यो काययविधध प्रचधलत काननु सँग बाजझएको िण्डमा बाजझएको िदसम्म  
अमान्य िनुेछ।  

११. िारेिी र बचाउ: (१) सानीभेरी गाउँपाधलका करारमा प्राविधधक  कमयचारी व्यिस्थापन 
गने सम्बन्धी काययविधध, २०७४ िारेि गररएको छ।                                         
(२) यो काययविधध िारी िनु ुभन्दा अगाडी गाउँपाधलका बाट गररएका कमयचारी छनौट तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिरु यसै काययविधध बमोजिम भएका माधननेछन। 

 

********  
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अनसूुची -१ 
(दफा ४ को उपदफा १ सँग सम्बजन्धत कायय वििरणको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ काययपाधलकको कायायलय 
धसम्ली रुकुम (पजिम) 
कणायली प्रदेश नेपाल 

 
कायय वििरणको नमनुाः 
प्राविधधक कमयचारीको पद नामः  काम गनुयपने स्थानः 
प्राविधधक कमयचारीको नामः       
सपुररिेिकः  प्रधतिेदन पेश गनुयपने अधधकारीः  
कायय वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची -२ 
(दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्बजन्धत आिेदनको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ काययपाधलकको कायायलय 
धसम्ली रुकुम (पजिम),कणायली प्रदेश नेपाल 

करारमा सेिा धलनेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाजशत धमधत : २०७  /    /     ) 

 
सानीभेरी गाउँपाधलकाको लागी ..............................(विषयगत शािा) मा रिने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देिायको संख्या र योग्यता 
भएको प्राविधधक कमयचारी करारमा राख्न ुपने भएकाले योग्यता पगेुका नेपाली नागररकिरुले यो 
सूचना प्रकाजशत भएको धमधतले १५ (पन्र) ददन धभत्र ददनको २:०० बिेसम्म रािस्ि धतरेको 
रधसद सवित दरिास्त ददन िनु सम्िजन्धत सिैको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
यसको फाराम, दरिास्त दस्तरु, कायय–वििरण, पाररश्रधमक, सेिाका शतयिरु सवितको विस्ततृ 
वििरण कायायलयबाट िा िेिसाइट www.sanibherimun.gov.np बाट उपलब्ध िनुेछ ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

२.शैजिक योग्यता र अनभुि (नमनुा) : 
१. नेपाली नागररक । 
२. न्यूनतम योग्यता (िस्तैः नेपाल सरकारिाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयिाट Civil 

Engineering मा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध विषयमा विषयमा स्नातकोिर गरेको । 
३. अनभुिको िकमा B.E उतीणय गरी सम्बद्ध काययमा कम्तीमा ...... िषयको कायय अनभुि 

भएको  ।  
४. .... िषय उमेर परुा भई .... िषय ननाघेको िनुपुने । 
५. नेपाल इजन्िधनयररङ्ग काउजन्सलमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचधलत काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरिास्तमा संलग्न गनुयपनेः उम्मेदिारको व्यजिगत वििरण, शैजिक योग्यताको प्रमाजणत 

प्रधतधलवप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप, अनभुिको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप तथा प्रचधलत नपेाल कानून बमोजिम विधभन्न काउजन्सल िा पररषद् िा अन्यमा 

http://www.sanibherimun.gov.np/
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दताय भएको प्रमाजणत प्रधतधलवप संलग्न िनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रधतधलवपको पछाडी 
उम्मेदिार स्ियंले िस्तािर गरी प्रमाजणत गने । 

अनसूुची -३ 
(दफा ४ को उपदफा ४ सँग सम्बजन्धत दरिास्त फारामको ढाँचा) 

सानीभेरी गाउँ काययपाधलकको कायायलय 
धसम्ली रुकुम (पजिम) 
कणायली प्रदेश नेपाल 

करारको लाधग दरिास्त फाराम 
(क) िैयजिक वििरण 
 नाम 

थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रिेी िूलो 
अिरमा) 

 धलङ्ग: 

नागररकता नं: िारी गने जिपला : धमधत : 
स्थायी 
िेगाना 

क) 
जिपला 

ि) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 

 घ) 
टोल : 

ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : िन्म धमधत :             (वि.सं.मा)              (ईजस्ि 

संितमा) 
बािेको नाम, थर : िालको उमेर :             िषय            मविना 

(ि) शैजिक योग्यता/ताधलम (दरिास्त फाराम भरेको पदको लाधग चाविने आिश्यक न्यूनतम शैजिक 
योग्यता/ताधलम मात्र उपलेि गने) 
आिश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

विश्वविद्यालय/बोडय/ताधलम 
ददने संस्था 

शैजिक 
उपाधध/ताधलम  

संकाय शे्रणी/प्र
धतशत 

मूल विषय 

शैजिक योग्यता      
     

ताधलम      
 

िालसालै जिचेको 
पासपोटय साईिको परैु 
मिुाकृधत देजिन े
फोटो यिा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारले 
दस्तित 
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(ग) अनभुि सम्बन्धी वििरण  

कायायलय पद सेिा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधध 
देजि सम्म 

       
       

मैले यस दरिास्तमा िलुाएका सम्पूणय वििरणिरु सत्य छन ्। दरिास्त बझुाएको पदको सूचनाको लाधग 
अयोग्य ििररने गरी कुनै सिाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको ििररएमा प्रचधलत कानून 
बमोजिम सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचधलत कानून तथा यस दरिास्त फारामका 
पषृ्ठिरुमा उपलेजित सबै शतय तथा धनयमिरु पालना गनय मन्िरु गदयछु । साथै करारमा उपलेजित शतयिरु 
पूणय रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाय कजम्तमा ३ मविनाको पूिय सूचना 
ददई कायायलयमा धनिेदन ददनेछु । 
उम्मेदिारको पयाप्चे सिीछाप उम्मेदिारको दस्तित 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

धमधत: 
 
कायायलयले भनेः 
रधसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरिास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरिास्त रुि ु गनेको नाम र 
दस्तितः 
धमधत : 

दरिास्त 
स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तित 
धमधत : 

 

 
द्रष्टव्य : दरिास्त साथ सूचनामा उपलेजित लगायत धनम्नधलजित कागिातिरु अधनिायय रुपमा उम्मेदिार 
आफैले प्रमाजणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप 
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 (२) समकिता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रधतधलवप 
(३) न्यूनतम शैजिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, प्राविधधक कायय 

(इजन्िधनयररङ्ग, स्िास््य तथा पश ु जचवकत्सा लगायतका अन्य िेत्र) का लाधग आिश्यक पने व्यिसावयक 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रधतधलवप, ताधलम र अनभुि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रधतधलवप आदद । 

 
 
 

अनसूुची - ४ 
(दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बजन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाको कायायलय, (यसपधछ पविलो पि भधनएको) र 
....................जिपला, ...................नगरपाधलका/गाउँपाधलका, िडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपधछ दोश्रो पि भधनएको) का बीच 
.....गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको .................................................(इजन्िधनयर) को 
कामकाि गनय गराउन धमधत २०७   /......./...... को धनणयय अनसुार देिायका कायय/शतयको 
अधधनमा रवि दोश्रो पिले पविलो पिलाई सेिा उपलब्ध गराउन मन्िरु भएकाले यो करारको 
संझौता गरी एक/एक प्रधत आपसमा बजुझ धलयौं ददयौं : 
१. कामकाि सम्बन्धमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको संलग्न कायय वििरण अनसुारको 

कायय पविलो पिले तोकेको समय र स्थानमा उपजस्थत भई गनुय पनेछ र आिश्यकतानसुार 
थप काम गनुय पनेछ । 

२. काम गनुय पने स्थान:सानीभेरी गाउँपाधलका ..................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउने पाररश्रधमक : प्रत्येक मविना व्यधतत भएपधछ, पविलो 

पिले दोश्रो पिलाई माधसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..........पाररश्रधमक उपलब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो पिले सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रचधलत कानूनमा ब्यिस्था 
भएका आचरण तथा अनशुासन सम्बन्धी व्यिस्थािरु पालना गनुय पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पिलाई साबयिधनक धबदा बािेक अन्य कुनै पधन वकधसमको धबदा उपलब्ध 
िनुे छैन । साथै कायायलयको लाधग आिश्यक परेको िण्डमा धबदाको ददनमा पधन सेिा 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी साियिधनक धबदाको ददनमा कायायलयमा काम लगाए 
बापत माधसक करार रकमको दामासािीले रकम दोश्रो पिलाई ददईनेछ ।  
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६. कायायलय सम्पजिको सरुिाः दोस्रो पिले कायायलयको चल अचल सम्पजिको नोक्सानी 
िा विनाधमना गरेमा सो को िधतपूधतय िा िानी नोक्सानीको धबगो दोश्रो पिले पविलो 
पिलाई ददन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पिले कायायलयको कागिपत्र, जिन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागिात 
कुनै अनधधकृत व्यजि िा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमाजणत भएमा दोस्रो पिलाई 
करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी नोक्सानीको िेधतपधूतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र 
कालो सूचीमा समेत राजिनेछ ।   

८. करार अिधधः यो करार २०७...  ।........।..........देजि लाग ुभई २०७.....असार 
मसान्त सम्मको लाधग िनुेछ ।  

९. काययसम्पादन मूपयाकंनः पविलो पिले दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूपयांकन गने र सो 
मूपयांकन गदाय सालिसाली धनरन्तरता ददन उपयिु देजिएमा काययविधधको दफा ७ 
बमोजिम करार धनजित अिधधको लाधग थप िनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रधमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन्त्यः दोश्रो पिले पविलो पिलाई लगातार 
७ (सात) ददन भन्दा बढी उि सेिा उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषिनक सेिा ददन नसकेमा 
अनपुजस्थत रिेको अिधधको पाररश्रधमक दामासाविले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा 
नगरेमा स्ितः यो संझौता पविलो पिले रद्ध गरी अको ब्यिस्था गनय िाधा पने छैन । 
दोश्रो पिले शारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्य कुनै कारणले सेिा ददन असमथय 
भएमा िा काम सन्तोषिनक नभएमा िा आचरण सम्बन्धी कुरािरु बराबर उपलघंन 
गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता रद्ध गनय सक्नेछ र धनिको सट्टा अको व्यजि करारमा 
राजि काम लगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नेः दोश्रो पिले यस करार बमोजिम काम गरेकै आधारमा पधछ कुनै पधन 
पदमा अस्थायी िा स्थायी धनयजुि िनुाका लाधग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचधलत कानून लागू िनुेः यस सम्झौतामा उपलेि नभएको कुरा प्रचधलत नपेाल कानून 
बमोजिम िनुेछ। 

१३. अन्य : 
 
गाउँपाधलकाको तफय बाट :  दोस्रो पि (करार गने व्यजि): 
िस्तािर : िस्तािर :  
नाम : नाम : 
पद : िेगाना : 
कायायलयको छापः  
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अनसूुची -५ 

(दफा ७ को उपदफा ३ सँग सम्बजन्धत करार धनयजुि पत्रको ढाँचा) 

                           सानीभेरी गाउँ काययपाधलकको कायायलय 

धसम्ली, रुकुम (पजिम), कणायली प्रदेश, नेपाल 
च.नं.                        
धमधतः 
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

विषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाईलाई धमधत २०७...।....।... कमयचारी छनौट सधमधतको धसफारीस तथा यस कायायलयको 
धमधत......... को धनणयय बमोजिम ............................(पदको नाम िा काम) का लाधग 
यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) बमोजिम धमधत २०७....।....।...  देजि 
२०७....।.....।.... सम्म करारमा राजिएको िुँदा संलग्न काययशतय अनरुुप आफनो काम 
इमान्दारीपूियक र व्यिसावयक मूपय मान्यता अनरुुप गनुयिनु िानकारी गराइन्छ ।साथै आफ्नो 
काम कतयव्य पालना गदाय यस गाउँपाधलकाको कमयचारीले पालना गनुयपने आचार संविता र 
आचरणको समेत पररपालना िनु िानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

बोधाथयः 
श्री आधथयक प्रशासन शािाः प्रमाजणत िाजिर / Time Sheet सवितको प्रधतिेदनका आधारमा 

सम्झौता बमोजिमको रकम माधसक रूपमा उपलब्ध गराउनिुनु। 
श्री प्रशासन शािाः िाजिरीको व्यिस्था िनु ।  
श्री िडा कायायलय,.................................... गाउँ काययपाधलकाको कायायलय । 
 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत  


