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इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलिक कममचारी व्यवस्थापन गन ेसम्बन्द्िी कार्मलवलि, २०७५  

 

इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउन े सेवा प्रवाह र लवकास लनमामणको कार्मिाई व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारि ेस्वीकृत गरेको कममचारी दरवलन्द्दको अलिनमा 

रलह प्रालवलिक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेवा करारमा लिन ेकार्मिाई व्यवलस्थत 

गनमका िालग इन्द्रसरोवर  गाँउ कार्मपालिकािे लमलत २०७५/०५ /०६ मा र्ो कार्मलवलि स्वीकृत गरी जारी 

गरेको छ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्मलवलिको नाम  इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलिक कममचारी व्यवस्थापन 

सम्बन्द्िी कार्मलवलि, २०७५" रहकेो छ ।  

ख. र्ो कार्मलवलि कार्मपालिकािे लनणमर् गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः  लवषर् वा प्रसंगिे अको अथम निागेमा र्स कार्मलवलिमा- 

क.  "अध्र्ि " भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झनु पदमछ । 

ख.  "ऐन" भन्नाि े“स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।  

ग.  "कार्मलवलि" भन्नाि े “इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलिक कममचारी व्यवस्थापन 

सम्बन्द्िी कार्मलवलि, २०७५” सम्झनु पदमछ ।  

घ.  "कार्ामिर्" भन्नाि ेगाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् सम्झनु पदमछ । 

ङ. "प्रालवलिक कममचारी" भन्नाि े दफा ३(२) बमोलजम प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गराउन े गरी 

व्यवस्था भएका कममचारी सम्झनु पदमछ । 

च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोलजम गरित अन्द्तवाताम तथा सूलचकरण सलमलत सम्झनु पदमछ । 

 

३. कार्मलवलि िाग ूहुन ेिते्र र सवेाः (१) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 

(७) तथा स्थानीर् तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालवलिक कममचारी 

करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्मलवलि स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कार्ामिर्िे देहार्को सेवासँग सम्बलन्द्ित प्रालवलिक कममचारी र्स कार्मलवलि बमोलजम 

अवलि तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) इलन्द्जलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बलन्द्ित 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलन्द्ित 

(ग) पशु सेवासँग सम्बलन्द्ित 

(घ) वन सेवासँग सम्बलन्द्ित 

(ङ) स्वास््र् सेवासँग सम्बलन्द्ित 

(छ) अन्द्र् कुन ैप्रालवलिक सेवासँग सम्बलन्द्ित । 

 



४. छनौट सम्बन्द्िी व्यवस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालवलिक कममचारी कार्ामिर्िे करारमा राख्ने 

प्रर्ोजनको िालग सूलचकरण तथा छनौट सम्बन्द्िी व्यवस्था देहार् बमोलजम हुनेछः  

(१) प्रालवलिक कममचारीको अनसूुलच - १ बमोलजम स्वीकृत कार्म लववरण बमोलजम पद वा सेवा 

िेत्र तथा सम्बलन्द्ित सेवा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शतम समेत तोकी सम्बलन्द्ित कार्ामिर्को 

सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्द्र् कुन ैसावमजलनक स्थिमा अनसूुची - २ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा 

१५ (पन्द्र) ददनको सूचना प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोलजम हुनेछ । आवेदन दस्तुर गाउँपालिकाबाट 

लनिामरण भए बमोलजम हुनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पनम आएका आवेदनहरु देहार्को आिारमा दफा ५ को सलमलति े

मूल्र्ाङ्कन गरी सुलचकृत गनुमपनेछ :  

क. शैलिक र्ोग्र्ता वापत - ६० (सािी) अंक, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रथम श्रेणी वापत 

५५, लितीर् श्रेणी वापत ५०, तृतीर् श्रेणी वापत ४५, (लत्रभुवन लवश्वलवद्यािर्को 

अंक गणनाका आिारमा) । 

ख. कार्म अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रलत वषम २ अंकको दरि,े प्रमालणत लववरण संिग्न 

भएको हुनुपने) । 

ग. स्थानीर् बालसन्द्दािाई देहार् बमोलजम - १० (दश) अंक  

१. सम्बलन्द्ित गाउँपालिकाको बालसन्द्दा भएमा - १० अंक 

२. सम्बलन्द्ित लजल्िाको बालसन्द्दा भएमा - ५ अंक  

घ. अन्द्तवाताममा अलिकतम २० अंक । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाम न्द्र्ुनतम ८ (आि) र 

अलिकतम १४ (चौि) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुमपनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोलजम आवेदन माग गदाम प्रालवलिक कार्म (इलन्द्जलनर्ररंग, स्वास््र् तथा 

पशु लचदकत्सा िगार्तका अन्द्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पन ेव्यवसालर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्द्स) प्राप्त 

गरेका व्यलक्ति ेमात्र आवेदन ददन सके्नछन ्। 

 

५. अन्द्तवामताम र सलूचकरण सलमलतः माग पद संख्र्ाका आिारमा कार्मलवलिको दफा (४) को उपदफा (३) 

बमोलजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारिाई प्रारलम्भक छनौट गनम र अन्द्तवामताम समेत लिई 

सूलचकरणको लसफाररस गनम देहार्को अन्द्तरवाताम तथा सूलचकरण सलमलत रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत     -  संर्ोजक 

(ख) अध्र्ि ि ेतोकेको लवषर् लवज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलिकृत स्तरको कममचारी   -  सदस्र् 

(ग) गाउँपालिकाको लवषर्गत शाखा प्रमुख   - सदस्र् 

६. सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गन े: (१) दफा ४ बमोलजम सबैभन्द्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु 

दफा ५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको आिारमा कार्ामिर्िे उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम 

थर, िेगाना, काम गनम तोदकएको शाखा आदद समेत उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनुसार सूलचकरणको 

लववरण प्रकाशन गनेछ ।  



(२) उपदफा (१) बमोलजम सूलचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्र्ा भन्द्दा दोव्बर संख्र्ामा वैकलल्पक 

उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुमपनछे र लसफाररश भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा 

समेत टाँस गनुमपनछे ।  

तर आवेदन न ैकम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सुलचकरण गनम सदकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहकेा उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार माध्र्मबाट 

जानकारी गराई सोको अलभिखे समेत राख्नुपनेछ ।  

७. करार गनःे (१) कार्ामिर्ि ेसूलचकृत गरेका मखु्र् उम्मेदवारिाई ७ (सात) ददनको म्र्ाद ददई करार 

गनम सूचना ददनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अविी लभत्र करार सम्झौता गनम आउन ेसूलचकृत उम्मेदवारसँग 

कार्ामिर्ि ेअनुसूची - १ बमोलजमको कार्म-लववरण सलहत अनुसूची - 4 बमोलजमको ढाँचामा करार 

गनुमपनेछ । उक्त अवलि लभत्र सम्पकम  राख्न नआएमा क्रमशः वैकलल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ददई करार 

गनम सदकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोलजको पत्र कार्ामिर्ि ेप्रालवलिक 

कममचारीिाई ददनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलजम कार्ामिर्िे कार्मलववरण दददँा लवषर्गत शाखा समेत तोकी काममा 

िगाउन ुपनछे ।  

(५) र्स कार्मलवलि बमोलजम करार गदाम सामान्द्र्त आर्थमक वषमको श्रावण १ (एक) देलख अको 

वषमको असारसम्मका िालग मात्र करार गनुम पनछे । तर उक्त पदि ेगनुमपन ेकाम समाप्त भएमा वा पर्ामप्त 

नभएमा वा कार्मप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीर् तहि ेकामको बोझ र अविी हरेी करारको 

अविी घटाउन सके्नछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलजम एक आर्थमक वषमको लनलम्त सेवा करारमा लिएको व्यलक्तिाई पुनः 

अको वषमको िालग सेवा करारमा लिन ुपरेमा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह मालन सम्झौता 

गररनछे ।  

(७) प्रालवलिक कममचारीिे स्वेच्छाि ेकरार लनरन्द्तरता गनम नचाहमेा कम्तीमा १ (एक) मलहना 

अगाडी कार्ामिर्मा लिलखत रुपमा जानकारी गराउनु पनछे । र्सरी जानकारी नगराई करार अन्द्त 

गरी काम छोडेमा त्र्स्तो व्यलक्तिाई पुनः करारमा काम गन ेअवसर ददईन ेछैन । 

(८) र्स दफा लवपररतको अवलि उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भन्द्दा बढी रकम भुक्तानी 

ददएमा त्र्सरी अवलि उल्िेख गने वा रकम भुक्तानी गन ेकममचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि 

उपर गररनछे र लवभागीर् कारवाही समेत गररनछे ।  

८. कार्म शतम, पाररश्रलमक र अवलि :  (१) र्स कार्मलवलि बमोलजम सेवा करार सम्झौता गररएका 

प्रालवलिक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बलन्द्ित तह वा पदको शुरु तिब स्केिमा नबढ्ने गरी 

करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । स्थानीर् भत्ता पाउने स्थानमा नपेाि सरकारको दररेट 

बमोलजम करारमा उल्िेख भए अनुसार स्थानीर् भत्ता उपिब्ि गराउन सदकनेछ ।  

(२)  कार्ामिर्िे कार्म-लववरणमा उल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत 

प्रलतवेदनका आिारमा कार्म सम्पादन अनुसार करारमा उल्िखे गरी भ्रमण भत्ता वा दफल्ड भत्ता 

उपिब्ि गराउन सके्नछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, दफल्ड भत्ता वा अन्द्र् भत्ता उपिब्ि 

गराउन सदकने छैन । 



(३) कार्ामिर्ि ेकरारका प्रालवलिक कममचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाम लनजि ेमलहनाभरी 

गरेको कामको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तर्ार गनम िगाई सम्बलन्द्ित लवषर्गत 

शाखाको लसफाररशको आिारमा मात्र भुक्तानी गनुम पनछे । 

(४) र्स कार्मलवलि बमोलजम प्रालवलिक कममचारीिे करारमा काम गरेकै आिारमा पलछ कुन ै

पलन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी लनर्ुक्ती हुनाका िालग कुन ैपलन दाबी गनम पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोलजम करार गदाम काम शुरु गने लमलत र अन्द्त्र् गने लमलत समेत उल्िेख 

गनुमपनेछ। तर त्र्स्तो करारको अविी एक पटकमा १ (एक) वषम भन्द्दा बढी हुन ेछैन । 

९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्मलवलि बमोलजम करार गररएको पद वा दरबन्द्दीमा नेपािको संलविान 

बमोलजम कममचारी समार्ोजन भई खरटई आएमा त्र्स्तो व्यलक्तको करार स्वतः अन्द्त्र् हुनछे । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलिक कममचारीको कार्म सन्द्तोषजनक नभएको भलन कार्मरत 

लवषर्गत शाखा वा कार्ामिर्ि ेलसफाररश गरेमा अध्र्ि वा प्रमुखिे आवश्र्क छानलवन गनम िगाई 

सफाइको मौका ददई कार्ामिर्िे जुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सदकनेछ ।  

१०. लवलविः र्स कार्मलवलि कार्ामन्द्वर्न क्रममा थप व्यवस्था गनुम परेमा र्स कार्मलवलि तथा प्रचलित 

कानूनसँग नबालझने गरी गाउँपालिकािे आवश्र्क लनणमर् गनम सके्नछ ।  

  



अनुसूची - १ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बलन्द्ित कार्मलववरणको ढाँचा) 

इन्द्रसरोवर  गाउँ कार्मपालिकको कार्ामिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु  

प्रदेश नं. ३,  नेपाि 

 

कार्म लववरणको नमनुाः 

प्रालवलिक कममचारीको पद नामः  काम गनुमपने स्थानः 

प्रालवलिक कममचारीको नामः       

सुपररवेिकः  प्रलतवेदन पशे गनुमपने अलिकारीः  

कार्म लववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

  



अनुसूची - २ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बलन्द्ित आवेदनको ढाँचा) 

इन्द्रसरोवर  गाउँ कार्मपालिकको कार्ामिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु  

प्रदेश नं. ३,  नेपाि 

 

 

करारमा सवेा लिन ेसम्बन्द्िी सचूना 

(सुचना प्रकालशत लमलत : २०७  /    /     ) 

 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको िागी ..............................(लवषर्गत शाखा) मा रहन े गरी 

.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्रालवलिक 

कममचारी करारमा राख्न ुपन ेभएकािे र्ोग्र्ता पगुेका नपेािी नागररकहरुि ेर्ो सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे 

१५ (पन्द्र) ददन लभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरेको रलसद सलहत दरखास्त ददन हुन सम्वलन्द्ित सवैको 

िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्म–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका 

शतमहरु सलहतको लवस्तृत लववरण कार्ामिर्बाट वा वेवसाइट www.indrasarowarmun.gov.np बाट 

उपिब्ि हुनछे ।  

पद नाम  संख्र्ा 

  

  

२. शलैिक र्ोग्र्ता र अनभुव (नमनुा) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. न्द्र्ूनतम र्ोग्र्ता (जस्तःै नपेाि सरकारवाट मान्द्र्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर्वाट Civil Engineering मा स्नातक 

(B.E) र कुनै सम्बि लवषर्मा लवषर्मा स्नातकोत्तर गरेको । 

३. अनुभवको हकमा B.E उतीणम गरी सम्बि कार्ममा कम्तीमा ...... वषमको कार्म अनभुव भएको  ।  

४. .... वषम उमेर परुा भई .... वषम ननाघेको हुनपुने । 

५. नेपाि इलन्द्जलनर्ररङ्ग काउलन्द्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. अन्द्र् प्रचलित कानुनद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखास्तमा सिंग्न गनुमपनःे उम्मेदवारको व्यलक्तगत लववरण, शैलिक र्ोग्र्ताको प्रमालणत प्रलतलिलप, 

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप, अनभुवको प्रमालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित 

नेपाि कानून बमोलजम लवलभन्न काउलन्द्सि वा पररषद ्वा अन्द्र्मा दताम भएको प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न 

हुनुपनेछ । पशे गररन ेसबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ंिे हस्तािर गरी प्रमालणत गन े।  

 

 

 



अनुसूची - ३ 

(बँुदा ४.२ सँग सम्बलन्द्ित दरखास्त फारामको ढाँचा) 

इन्द्रसरोवर  गाउँ कार्मपालिकको कार्ामिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु  

प्रदेश नं. ३,  नेपाि 

 

 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्लक्तक लववरण 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रेजी िूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गन ेलजल्िा : लमलत : 

स्थार्ी िेगाना क) लजल्िा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोि : ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबुको नाम, थर : जन्द्म लमलत :             (लव.सं.मा)              (ईलस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषम            मलहना 

(ख) शैलिक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालहने आवश्र्क न्द्र्ूनतम शैलिक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िखे गने) 

आवश्र्क न्द्र्नूतम र्ोग्र्ता लवश्वलवद्यािर्/बोडम/तालिम ददन ेससं्था शलैिक उपालि/तालिम  सकंार् श्रणेी/प्रलतशत मिू लवषर् 

शैलिक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

(ग) अनभुव सम्बन्द्िी लववरण  

कार्ामिर् पद सवेा/समहू/उपसमहू श्रणेी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देलख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणम लववरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा 

िुकाएको िहररएमा प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु/बझुाउनछुे । उम्मेदवारि ेपािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेलखत सबै शतम 

तथा लनर्महरु पािना गनम मन्द्जुर गदमछु । साथै करारमा उल्िेलखत शतमहरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्द्दा अगाव ैकरारको अन्द्त्र् गदाम कलम्तमा ३ मलहनाको 

पूवम सूचना ददई कार्ामिर्मा लनवेदन ददनेछु । 

उम्मदेवारको ल्र्ाप्च ेसहीछाप उम्मदेवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 

 

 

लमलत: 

कार्ामिर्ि ेभनेः 
रलसद/भौचर न.ं : रोि न.ं : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत 

लमलत : 
 

रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेलखत िगार्त लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवार्म रुपमा उम्मेदवार आफैि ेप्रमालणत गरी पशे गनुम पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) समकिता र सम्बि आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) न्द्र्ूनतम शैलिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र 

चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलिक कार्म (इलन्द्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ु लचदकत्सा िगार्तका अन्द्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पन े व्यवसालर्क प्रमाणपत्र 

(िाईसेन्द्स)को प्रलतलिलप, तालिम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आदद । 

हािसािै लखचकेो 

पासपोटम साईजको 

पुरै मुखाकृलत देलखने 

फोटो र्हाँ टासे्न र 

फोटो र फाराममा 

पन ेगरी उम्मेदवारिे 

दस्तखत 



अनसुचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बलन्द्ित करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
 

इन्द्रसरोवर गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर्, (र्सपलछ पलहिो पि भलनएको) र ....................लजल्िा, 

...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बसे्न श्री ............................................................ 

(र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको .................................................(इलन्द्जलनर्र) 

को कामकाज गनम गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणमर् अनुसार देहार्का कार्म/शतमको अलिनमा रलह दोश्रो पििे 

पलहिो पििाई सेवा उपिब्ि गराउन मन्द्जुर भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बुलझ लिर्ौं 

ददर्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्द्िमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोदकएको संिग्न कार्म लववरण अनुसारको कार्म पलहिो पििे 

तोकेको समर् र स्थानमा उपलस्थत भई गनुम पनेछ र आवश्र्कतानुसार थप काम गनुम पनेछ । 

२. काम गनुम पन ेस्थान :...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलमक : प्रत्र्ेक मलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पििे दोश्रो पििाई 

मालसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलमक 

उपिब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे गाउँपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्र्वस्था भएका आचरण तथा अनुशासन 

सम्बन्द्िी व्यवस्थाहरु पािना गनुम पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पििाई साबमजलनक लबदा बाहके अन्द्र् कुनै पलन दकलसमको लबदा उपिब्ि हुने छैन । साथै 

कार्ामिर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेवा उपिब्ि गराउनु पनेछ । र्सरी सावमजलनक 

लबदाको ददनमा कार्ामिर्मा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई 

ददईनेछ।  

६. कार्ामिर् सम्पलत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कार्ामिर्को चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालमना गरेमा सो 

को िलतपूर्तम वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पलहिो पििाई ददनु पनेछ । 

७. गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ामिर्को कागजपत्र, लजन्द्सी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलिकृत व्यलक्त 

वा दशेिाई उपिब्ि गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको 

लततपूर्तम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत रालखनेछ।   

८. करार अवलिः र्ो करार २०७...  ।........।..........दलेख िागु भई २०७..|....|........... सम्मको िालग हुनेछ ।  

९. कार्मसम्पादन मलू्र्ाकंनः पलहिो पििे दोस्रो पिको कार्म सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन गदाम 

सािवसािी लनरन्द्तरता ददन उपर्ुक्त दलेखएमा कार्मलवलिको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत अवलिको िालग 

थप हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सवेाको शतमको अन्द्त्र्ः दोश्रो पििे पलहिो पििाई िगातार ७ (सात) ददन भन्द्दा बढी 

उक्त सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन्द्तोषजनक सेवा ददन नसकेमा अनुपलस्थत रहेको अवलिको पाररश्रलमक 

दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्द्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः र्ो संझौता पलहिो पििे रि गरी अको ब्र्वस्था 

गनम वािा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्द्र् कुनै कारणिे सेवा ददन असमथम भएमा 

वा काम सन्द्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्द्िी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता 

रि गनम सके्नछ र लनजको सट्टा अको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपुग्नःे दोश्रो पििे र्स करार बमोलजम काम गरेकै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी 

लनर्ुलक्त हुनाका िालग दाबी गनम पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित काननू िाग ूहुनेः र्स संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको  तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गन ेव्यलक्त):  

हस्तािर : हस्तािर :  

नाम :    नाम : 

पद :  िेगाना :  

कार्ामिर्को छापः  



  

अनुसूची - ५ 

(बँुदा ७.२ सँग सम्बलन्द्ित करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

इन्द्रसरोवर  गाउँ कार्मपालिकको कार्ामिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु  

प्रदेश नं. ३,  नेपाि 

 

 

च.नं.         लमलतः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ......................... 

 

लवषर्ः करार सम्बन्द्िमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणमर्ानुसार सूलचकरण गररए बमोलजम ............................ (पदको नाम 

वा काम) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  देलख २०७....।.....।.... 

सम्म करारमा रालखएको हुदँा संिग्न कार्मशतम अनरुुप आफनो काम इमान्द्दारीपूवमक र व्यवसालर्क मूल्र् 

मान्द्र्ता अनरुुप गनुमहुन जानकारी गराइन्द्छ ।  

 साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम र्स गाउँपालिकाको कममचारीिे पािना गनुमपने आचार संलहता 

र आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइन्द्छ ।  

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

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत 

बोिाथमः 

श्री आर्थमक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका आिारमा सम्झौता 

बमोलजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कार्ामिर्, ....................................  

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् । 


