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राप्ती नगरपालिकामा करारमा प्रालिलधक कममचारी व्यिस्थापन गन ेसम्बन्धी  

कायमलिलध, २०७४ 
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२०७४ सािको कायमलिलध न ३  

 

राप्ती नगरपालिकाि ेईपिब्ध गराईने सेिा प्रिाह र लिकास लनमामणको कायमिाइ व्यिलस्थत र प्रभािकारी बनाईन यस नगरपालिकाको िालग 

नेपाि सरकारि ेस्िीकृत गरेको कममचारी दरिलन्दको ऄलधनमा रलह प्रालिलधक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका अधारमा सेिा करारमा लिने 

कायमिाइ व्यिलस्थत गनमका िालग राप्ती नगर कायमपालिकाि ेलमलत २०७४/१२/१६ मा यो कायमलिलध स्िीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यस कायमलिलधको नाम "राप्ती नगरपालिकामा करारमा प्रालिलधक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी कायमलिलध, २०७४" रहेको छ ।  

ख. यो कायमलिलध कायमपालिकाि ेलनणमय गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  
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२. पररभाषाः  लिषय िा प्रसंगि ेऄको ऄथम निागेमा यस कायमलिलधमा-  

क.  "ऄध्यि िा प्रमुख" भन्नाि ेक्रमशः गाईँपालिकाको ऄध्यि िा नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदमछ । 

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

ग.  "कायमलिलध" भन्नाि े“राप्ती नगरपालिकामा करारमा प्रालिलधक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी कायमलिलध, २०७४” सम्झनु पदमछ ।  

घ.  "कायामिय" भन्नाि ेराप्ती नगर कायमपालिकाको कायामिय सम्झनु पदमछ । 

ङ. " प्रालिलधक कममचारी" भन्नाि ेदफा ३(२) बमोलजम प्रालिलधक सेिा ईपिब्ध गराईने गरी व्यिस्था भएका कममचारी सम्झनु पदमछ । 

च. " सलमलत" भन्नाि ेदफा ५ बमोलजम गरित ऄन्तिाताम तथा सूलचकरण सलमलत सम्झनु पदमछ । 

 

३. कायमलिलध िाग ूहुन ेिेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को ईपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेिा 

प्रिाह सम्बन्धी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालिलधक कममचारी करारमा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो कायमलिलध स्िीकृत गरी िाग ू

गररएको छ ।  

(२) कायामियि ेदेहायको सेिासँग सम्बलन्धत प्रालिलधक कममचारी यस कायमलिलध बमोलजम ऄिलध तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) आलन्जलनयररङ्ग सेिासँग सम्बलन्धत 

(ख) कृलष सेिासँग सम्बलन्धत 

(ग) पश ुसेिासँग सम्बलन्धत 

(घ) िन सेिासँग सम्बलन्धत 

(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बलन्धत 

(छ) ऄन्य कुनै प्रालिलधक सेिासँग सम्बलन्धत । 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालिलधक कममचारी कायामियि ेकरारमा राख्ने प्रयोजनको िालग सूलचकरण तथा छनौट 

सम्बन्धी व्यिस्था देहाय बमोलजम हुनेछः  

(१) प्रालिलधक कममचारीको ऄनुसूलच - १ बमोलजम स्िीकृत कायम लििरण बमोलजम पद िा सेिा िेत्र तथा सम्बलन्धत सेिा समूहको 

योग्यता, पाररश्रलमक, सेिा शतम समेत तोकी सम्बलन्धत कायामियको सूचनापाटी, िेभसाइट तथा ऄन्य कुनै सािमजलनक स्थिमा ऄनुसूची - २ 

बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) अिेदन फारामको नमूना ऄनुसूची - ३ बमोलजम हुनेछ । अिेदन दस्तुर नगरपालिकाबाट लनधामरण भए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम पनम अएका अिेदनहरु देहायको अधारमा दफा ५ को सलमलति ेमूल्याङ्कन गरी सुलचकृत गनुमपनेछ :  

क. शैलिक योग्यता िापत - ६० (सािी) ऄंक, ( लिलशष्ट श्रेणी िापत ६०, प्रथम श्रेणी िापत ५५, लितीय श्रेणी िापत ५०, 

तृतीय श्रेणी िापत ४५, ( लत्रभुिन लिश्वलिद्याियको ऄंक गणनाका अधारमा) । 

ख. कायम ऄनुभि िापत - १० (दश) ऄंक (प्रलत िषम २ ऄंकको दरि,े प्रमालणत लििरण संिग्न भएको हुनुपने) । 

ग. स्थानीय बालसन्दािाइ देहाय बमोलजम - १० (दश) ऄंक  

१. सम्बलन्धत नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० ऄंक 

२. सम्बलन्धत लजल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ ऄंक  

घ. ऄन्तिाताममा ऄलधकतम २० ऄंक । यस ऄनुसार ऄकं प्रदान गदाम न्युनतम ८ (अि) र ऄलधकतम १४ (चौध) को 

सीमालभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजम अिेदन माग गदाम प्रालिलधक कायम (आलन्जलनयररग, स्िास््य तथा पश ुलचदकत्सा िगायतका ऄन्य िेत्र) 

का िालग अिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणपत्र (िाइसेन्स) प्राप्त गरेका व्यलक्ति ेमात्र अिेदन ददन सके्नछन् । 

 

५. ऄन्तिामताम र सूलचकरण सलमलतः माग पद संख्याका अधारमा कायमलिलधको दफा (४) को ईपदफा (३) बमोलजम ईच्चतम ऄंक प्राप्त गरेका 

ईम्मेदिारिाइ प्रारलम्भक छनौट गनम र ऄन्तिामताम समेत लिइ सूलचकरणको लसफाररस गनम देहायको ऄन्तरिाताम तथा सूलचकरण सलमलत 

रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत      -  संयोजक 

(ख) प्रमुखिे तोकेको लिषय लिज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको  

ऄलधकृत स्तरको कममचारी      -  सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको लिषयगत शाखा प्रमुख   - सदस्य 

६. सूलचकरणको लििरण प्रकाशन गन े: (१) दफा ४ बमोलजम सबैभन्दा बढी ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदिारहरु दफा ५ बमोलजमको सलमलतको 

लसफाररसको अधारमा कायामियि ेईम्मेदिारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गनम तोदकएको शाखा अदद समेत ईल्िेख गरी 

योग्यताक्रम ऄनुसार सूलचकरणको लििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सूलचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा िैकलल्पक ईम्मेदिारको सूची समेत 

प्रकाशन गनुमपनेछ र लसफाररश भएका ईम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुमपनेछ ।  
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तर अिेदन नै कम परेको ऄिस्थामा कम ईम्मेदिार सुलचकरण गनम सदकनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहेका ईम्मेदिारिाइ लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराइ सोको ऄलभिेख 

समेत राख्नुपनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कायामियि ेसूलचकृत गरेका मुख्य ईम्मेदिारिाइ ७ (सात) ददनको म्याद ददइ करार गनम सूचना ददनुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄिधी लभत्र करार सम्झौता गनम अईने सूलचकृत ईम्मेदिारसँग कायामियि ेऄनुसूची - १ बमोलजमको 

कायम- लििरण सलहत ऄनुसूची - 4  बमोलजमको ढाँचामा करार गनुमपनेछ । ईक्त ऄिलध लभत्र सम्पकम राख्न नअएमा क्रमशः िैकलल्पक 

ईम्मेदिारिाइ सूचना ददइ करार गनम सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात ऄनुसूची - ५ बमोलजको पत्र कायामियि ेप्रालिलधक कममचारीिाइ ददनुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोलजम कायामियि ेकायमलििरण दददा लिषयगत शाखा समेत तोकी काममा िगाईनु पनेछ ।  

(५) यस कायमलिलध बमोलजम करार गदाम सामान्यत अर्थथक िषमको श्रािण १ (एक) देलख ऄको िषमको ऄसारसम्मका िालग मात्र 

करार गनुम पनेछ । तर ईक्त पदि ेगनुमपने काम समाप्त भएमा िा पयामप्त नभएमा िा कायमप्रारम्भ नै नभएको ऄिस्थामा स्थानीय तहि ेकामको 

बोझ र ऄिधी हेरी करारको ऄिधी घटाईन सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम एक अर्थथक िषमको लनलम्त सेिा करारमा लिएको व्यलक्तिाइ पुनः ऄको िषमको िालग सेिा करारमा लिनु 

परेमा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्रालिलधक कममचारीिे स्िेच्छाि ेकरार लनरन्तरता गनम नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मलहना ऄगाडी कायामियमा लिलखत रुपमा 

जानकारी गराईनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराइ करार ऄन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यलक्तिाइ पुनः करारमा काम गने ऄिसर ददइने 

छैन । 

(८) यस दफा लिपररतको ऄिलध ईल्िेख गरी िा करारमा ईल्िेख भए भन्दा बढी रकम भुक्तानी ददएमा त्यसरी ऄिलध ईल्िेख 

गने िा रकम भुक्तानी गने कममचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी ऄसूि ईपर गररनेछ र लिभागीय कारिाही समेत गररनेछ ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र ऄिलध :  (१) यस कायमलिलध बमोलजम सेिा करार सम्झौता गररएका प्रालिलधक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक 

सम्बलन्धत तह िा पदको शुरु तिब स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाईने स्थानमा 

नेपाि सरकारको दररेट बमोलजम करारमा ईल्िेख भए ऄनुसार स्थानीय भत्ता ईपिब्ध गराईन सदकनेछ ।  

(२)  कायामियि ेकायम- लििरणमा ईल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थिगत िा िस्तुगत प्रलतिेदनका अधारमा कायम सम्पादन 

ऄनुसार करारमा ईल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा दफल्ड भत्ता ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

  तर करार सम्झौतामा ईल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, दफल्ड भत्ता िा ऄन्य भत्ता ईपिब्ध गराईन सदकने छैन् । 

(३) कायामियि ेकरारका प्रालिलधक कममचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाम लनजि ेमलहनाभरी गरेको कामको लििरण (Time 

Sheet) सलहतको प्रलतिेदन तयार गनम िगाइ सम्बलन्धत लिषयगत शाखाको लसफाररशको अधारमा मात्र भुक्तानी गनुम पनेछ । 

(४) यस कायमलिलध बमोलजम प्रालिलधक कममचारीि ेकरारमा काम गरेकै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄस्थायी िा स्थायी 

लनयुक्ती हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाईँने छैन । 

(५) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाम काम शुरु गने लमलत र ऄन्त्य गने लमलत समेत ईल्िेख गनुमपनेछ। तर त्यस्तो करारको 

ऄिधी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) यस कायमलिलध बमोलजम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपािको संलिधान बमोलजम कममचारी समायोजन भइ 

खरटइ अएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्ितः ऄन्त्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रालिलधक कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भलन कायमरत लिषयगत शाखा िा कायामियि ेलसफाररश 

गरेमा ऄध्यि िा प्रमुखि ेअिश्यक छानलिन गनम िगाइ सफाआको मौका ददइ कायामियि ेजुनसुकै ऄिस्थामा करारबाट हटाईन सदकनेछ 

।  

१०. लिलिधः यस कायमलिलध कायामन्ियन क्रममा थप व्यिस्था गनुम परेमा यस कायमलिलध तथा प्रचलित कानूनसँग नबालझने गरी 

नगरपालिकाि ेअिश्यक लनणमय गनम सके्नछ ।  

 

ऄनुसूची - १ 

( बँुदा ४.१सँग सम्बलन्धत कायमलििरणको ढाँचा) 

रालप्त नगर कायमपालिकको कायामिय 

भन्डारा लचतिन 

प्रदेश नं. ३ नेपाि 

 

कायम लििरणको नमुनाः 

प्रालिलधक कममचारीको पद नामः  काम गनुमपने स्थानः 

प्रालिलधक कममचारीको नामः       

सुपररिेिकः  प्रलतिेदन पेश गनुमपने ऄलधकारीः  
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कायम लििरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

 

ऄनुसूची - २ 

( बँुदा ४.१सँग सम्बलन्धत अिेदनको ढाँचा) 

रालप्त नगर कायमपालिकको कायामिय 

भन्डारा लचतिन 

प्रदेश नं. ३ नेपाि 

 

करारमा सेिा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सुचना प्रकालशत लमलत : २०७  /    /     ) 

 

राप्तष नगरपालिकाको िागी ..............................(लिषयगत शाखा) मा रहने गरी ................ ..........(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्रालिलधक 

कममचारी करारमा राख्नु पने भएकाि ेयोग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुि ेयो सूचना प्रकालशत भएको लमलति े१५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको 

२:०० बजेसम्म राजस्ि लतरेको रलसद सलहत दरखास्त ददन हुन सम्िलन्धत सिैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, 

दरखास्त दस्तुर, कायम–लििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतमहरु सलहतको लिस्तृत लििरण कायामियबाट िा िेिसाआट www. ……………….   बाट 

ईपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्या 

  

  

२. शैलिक योग्यता र ऄनुभि (नमुना) :  

१. नेपािी नागररक । 

२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारिाट मान्यता प्राप्त लिश्वलिद्याियिाट Civil En g in eer in g  मा स्नातक ( B. E) र कुनै सम्बि लिषयमा 

लिषयमा स्नातकोत्तर गरेको । 

३. ऄनुभिको हकमा B. E ईतीणम गरी सम्बि कायममा कम्तीमा ...... िषमको कायम ऄनुभि भएको  ।  

४. .... िषम ईमेर पुरा भइ .... िषम ननाघेको हुनुपने । 

५.  नेपाि आलन्जलनयररङ्ग काईलन्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) । 

६. ऄन्य प्रचलित कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः ईम्मेदिारको व्यलक्तगत लििरण, शैलिक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रमालणत प्रलतलिलप, ऄनुभिको प्रमालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम लिलभन्न काईलन्सि िा पररषद ्िा ऄन्यमा दताम 

भएको प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी ईम्मेदिार स्ियंि ेहस्तािर गरी प्रमालणत गने ।  

ऄनुसूची - ३ 

( बँुदा ४.२ सँग सम्बलन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

राप्ती नगर कायमपालिकको कायामिय 

भण्डारा लचतिन 

प्रदेश नं ३, नेपाि 

 

हािसािै लखचेको 

पासपोटम साइजको पुरै 

मुखाकृलत देलखने फोटो 

यहाँ टास्ने र फोटो र 

फाराममा पने गरी 

ईम्मेदिारिे दस्तखत 
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करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) िैयलक्तक लििरण 

 नाम थर

  

(देिनागरीमा)  

(ऄंग्रेजी िूिो ऄिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लमलत : 

स्थायी िेगाना क) 

लजल्िा 

ख) न.पा./गा.लि.स. ग) िडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : इमेि 

बाबुको नाम, थर : जन्म लमलत :             (लि.स.ंमा)              (इलस्ि संितमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको ईमेर :             िषम            मलहना 

(ख) शैलिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालहने अिश्यक न्यूनतम शैलिक योग्यता/तालिम मात्र ईल्िेख गने) 

अिश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

लिश्वलिद्यािय/बोडम/तालिम ददन े

संस्था 

शैलिक ईपालध/तालिम  संकाय श्रेणी/प्रलतशत मूि लिषय 

शैलिक योग्यता      

     

तालिम      

(ग) ऄनुभि सम्बन्धी लििरण  

कायामिय पद सेिा/समूह/ईपसमूह श्रेणी/तह स्थायी/ऄस्थायी/करार 

ऄिलध 

देलख सम्म 

       

       

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणम लििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग ऄयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा 

ढाँटे िा िुकाएको िहररएमा प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाईनेछु । ईम्मेदिारि ेपािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा 

ईल्िेलखत सबै शतम तथा लनयमहरु पािना गनम मन्जुर गदमछु । साथै करारमा ईल्िेलखत शतमहरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा ऄगािै करारको 

ऄन्त्य गदाम कलम्तमा ३ मलहनाको पूिम सूचना ददइ कायामियमा लनिेदन ददनेछु । 

ईम्मेदिारको ल्याप्च ेसहीछाप ईम्मेदिारको दस्तखत 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

लमलत: 

कायामियि ेभनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त ऄस्िीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 

लमलत : 

दरखास्त स्िीकृत/ऄस्िीकृत गनेको 

दस्तखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा ईल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु ऄलनिायम रुपमा ईम्मेदिार अफैि ेप्रमालणत गरी पेश गनुम पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) समकिता र सम्बि अिश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) न्यूनतम शैलिक योग्यताको 

प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालिलधक कायम ( आलन्जलनयररङ्ग, स्िास््य तथा पश ु लचदकत्सा िगायतका ऄन्य िेत्र) का िालग अिश्यक पने 
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व्यिसालयक प्रमाणपत्र (िाइसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिम र ऄनुभि अिश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, अदद । 

ऄनुसूची - ४ 

( बँुदा ७.१ सँग सम्बलन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

राप्ती नगर कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पलहिो पि भलनएको) र ....................लजल्िा, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  नगरपालिका , िडा नं. ..... बसे्न श्री 

.......... ......... ............. ......... (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच राप्ती नगरपालिकाको .................................................(आलन्जलनयर) को कामकाज गनम गराईन 

लमलत २०७   / . . . . . . . /. . . . . .  को लनणमय ऄनुसार देहायका कायम/शतमको ऄलधनमा रलह दोश्रो पििे पलहिो पििाइ सेिा ईपिब्ध गराईन मन्जुर 

भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत अपसमा बुलझ लियौं ददयौं : 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पिि ेअफुिाइ तोदकएको संिग्न कायम लििरण ऄनुसारको कायम पलहिो पिि ेतोकेको समय र स्थानमा 

ईपलस्थत भइ गनुम पनेछ र अिश्यकतानुसार थप काम गनुम पनेछ । 

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

३. करारमा काम गरे बापत पाँईन े पाररश्रलमक :  प्रत्येक मलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पिि े दोश्रो पििाइ मालसक रुपमा रु. 

...................(ऄिरेपी रु.............................................................. पाररश्रलमक ईपिब्ध गराईनेछ ।  

४. अचरणको पािनाः दोश्रो पिि ेराप्ती नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भएका अचरण तथा ऄनुशासन सम्बन्धी व्यिस्थाहरु 

पािना गनुम पनेछ ।  

५. लिदाः दोस्रो पििाइ साबमजलनक लबदा बाहेक ऄन्य कुनै पलन दकलसमको लबदा ईपिब्ध हुने छैन । साथै कायामियको िालग अिश्यक 

परेको खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेिा ईपिब्ध गराईनु पनेछ । यसरी सािमजलनक लबदाको ददनमा कायामियमा काम िगाए बापत 

मालसक करार रकमको दामासाहीि ेरकम दोश्रो पििाइ ददइनेछ ।  

६. कायामिय सम्पलत्तको सुरिाः दोस्रो पिि ेकायामियको चि ऄचि सम्पलत्तको नोक्सानी िा लहनालमना गरेमा सो को िलतपूर्थत िा हानी 

नोक्सानीको लबगो दोश्रो पिि ेपलहिो पििाइ ददनु पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पिि ेकायामियको कागजपत्र, लजन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै ऄनलधकृत व्यलक्त िा देशिाइ ईपिब्ध 

गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पििाइ करारबाट हटाइ सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लततपूर्थत दोश्रो पिबाट भराइनेछ र कािो 

सूचीमा समेत रालखनेछ ।   

८. करार ऄिलधः यो करार २०७...  ।........।..........देलख िाग ुभइ २०७.....ऄसार १५ सम्मको िालग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाम साििसािी लनरन्तरता ददन 

ईपयुक्त देलखएमा कायमलिलधको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत ऄिलधको िालग थप हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको ऄन्त्यः दोश्रो पिि ेपलहिो पििाइ िगातार ७ (सात) ददन भन्दा बढी ईक्त सेिा ईपिब्ध 

नगराएमा, सन्तोषजनक सेिा ददन नसकेमा ऄनुपलस्थत रहेको ऄिलधको पाररश्रलमक दामासालहि ेकट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा 

नगरेमा स्ितः यो संझौता पलहिो पिि ेरि गरी ऄको ब्यिस्था गनम िाधा पने छैन । दोश्रो पिि ेशारररीक रुपमा ऄस्िस्थ भइ िा 

ऄन्य कुनै कारणि ेसेिा ददन ऄसमथम भएमा िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा अचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर ईल्िघंन गरेमा दोश्रो 

पिसंगको संझौता रि गनम सके्नछ र लनजको सट्टा ऄको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाईन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पिि ेयस करार बमोलजम काम गरेकै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄस्थायी िा स्थायी लनयुलक्त हुनाका िालग 

दाबी गनम पाँईने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िाग ूहुनेः यस संझौतामा ईल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम हुनेछ ।  
 

गाईँपालिका/नगरपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पि (करार गन ेव्यलक्त):  

हस्तािर : हस्तािर :  

नाम :    नाम : 

पद :  िेगाना :  

कायामियको छापः  

  

 

ऄनुसूची - ५ 

( बँुदा ७.२ सँग सम्बलन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

राप्ती नगर कायमपालिकको कायामिय 

भण्डारा लचतिन 

प्रदेश नं ३, नेपाि 
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च.नं.         लमलतः    

प.सं.  

 

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

िेगाना ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 

लिषयः करार सम्बन्धमा । 

तपाइिाइ लमलत २०७...।....।... लनणमयानुसार सूलचकरण गररए बमोलजम ............................ (पदको नाम िा काम) का िालग यसैसाथ संिग्न करार 

(सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।...  देलख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रालखएको हुँदा संिग्न कायमशतम ऄनुरुप अफनो काम आमान्दारीपूिमक र 

व्यिसालयक मूल्य मान्यता ऄनुरुप गनुमहुन जानकारी गराआन्छ ।  

 साथै अफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम यस गाईँपालिका/नगरपालिकाको कममचारीिे पािना गनुमपने अचार संलहता र अचरणको समेत 

पररपािना हुन जानकारी गराआन्छ ।  

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

प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत 

बोधाथमः 

श्री अर्थथक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतिेदनका अधारमा सम्झौता बमोलजमको रकम मालसक रूपमा ईपिब्ध 

गराईनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यिस्था हुन ।  

श्री िडा कायामिय, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

रालप्त नगर कायमपालिकाको कायामिय । 

                                                       cf1fn], 

                                                           ld7f/fd x'dfufFO{ 

                                                         k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 


