
 

 

कार्यपालिकाबाट स्विकृत लिलतिः २०७५/०४/३१गते 

फक्ताङिङु गाउँपालिकािा करारिा प्राविलिक कियचारी व्र्िवथापन गने सम्बन्िी  

कार्यविलि, २०७५  
 

फक्ताङिङ गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउने सेिा प्रिाह र विकास लनिायणको कार्यिाई व्र्िस्वथत 
र प्रभािकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे विीकृत गरेको कियचारी 
दरबन्दीको अलिनिा रवह प्राविलिक कियचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौताका आिारिा सेिा 
करारिा लिन े कार्यिाई व्र्िस्वथत गनयका िालग फक्ताङिङु गाँउ कार्यपालिकािे लिलत 
२०७५/०४ /३१ िा र्ो कार्यविलि विीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भिः 

क. र्स कार्यविलिको नाि "फक्ताङिङु गाउँपालिकािा करारिा प्राविलिक कियचारी 
व्र्िवथापन सम्बन्िी कार्यविलि, २०७५" रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्यविलि कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको लिलतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  
२. पररभाषािः  विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा- 

क.  "अध्र्ि िा प्रिखु" भन्नािे क्रिशिः गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “वथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
ग.  "कार्यविलि" भन्नािे “फक्ताङिङु गाउँपालिकािा करारिा प्राविलिक कियचारी 

व्र्िवथापन सम्बन्िी कार्यविलि, २०७५” सम्झन ुपदयछ ।  
घ.  "कार्ायिर्" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राविलिक कियचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोस्जि प्राविलिक सेिा उपिब्ि गराउने 

गरी व्र्िवथा भएका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 
च. "सलिलत" भन्नािे दफा ५ बिोस्जि गठित अन्तिाताय तथा सूस्चकरण सलिलत सम्झन ु

पदयछ । 
३. कार्यविलि िागू हनु े िेत्र र सेिािः (१) वथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ को उपदफा (७) तथा वथानीर् तहिा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्र्िवथाको दफा १५(४) 
बिोस्जि प्राविलिक कियचारी करारिा राख्न े प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्यविलि विीकृत गरी 
िागू गररएको छ ।  

(२) कार्ायिर्िे देहार्को सेिासँग सम्बस्न्ित प्राविलिक कियचारी र्स कार्यविलि 
बिोस्जि अिलि तोकी करारिा राख्न सक्नेछिः  

(क) इस्न्जलनर्ररङ्ग सेिासँग सम्बस्न्ित 
(ख) कृवष सेिासँग सम्बस्न्ित 
(ग) पश ुसेिासँग सम्बस्न्ित 



 

 

(घ) िन सेिासँग सम्बस्न्ित 
(ङ) विाव्र् सेिासँग सम्बस्न्ित 
(छ) अन्र् कुनै प्राविलिक सेिासँग सम्बस्न्ित । 

४. छनौट सम्बन्िी व्र्िवथािः दफा ३ बिोस्जिका प्राविलिक कियचारी कार्ायिर्िे करारिा 
राख्न ेप्रर्ोजनको िालग सूस्चकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्र्िवथा देहार् बिोस्जि हनुछेिः  

(१) प्राविलिक कियचारीको अनसूुस्च - १ बिोस्जि विीकृत कार्य वििरण बिोस्जि 
पद िा सेिा िेत्र तथा सम्बस्न्ित सेिा सिूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलिक, सेिा शतय सिेत 
तोकी सम्बस्न्ित कार्ायिर्को सूचनापाटी, िेभसाईट तथा अन्र् कुनै साियजलनक वथििा 
अनसूुची - २ बिोस्जिको ढाँचािा कम्तीिा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ 
। विशेष पररस्वथलतिा ७ ठदनको सूचना प्रकाशन गनय सवकनेछ । 

(२) आिेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोस्जि हनुेछ । आिेदन दवतरु 
गाउँपालिकाबाट लनिायरण भए बिोस्जि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि पनय आएका आिेदनहरु देहार्को आिारिा दफा ५ को 
सलिलतिे िूल्र्ाङ्कन गरी ससु्चकृत गनुयपनेछ :  

क. शैस्िक र्ोग्र्ता िापत - ६० (सािी) अंक, (विस्शष्ट शे्रणी िापत ६०, प्रथि 
शे्रणी िापत ५५, वितीर् शे्रणी िापत ५०, ततृीर् शे्रणी िापत ४५, 
(लत्रभिुन विश्वविद्यािर्को अंक गणनाका आिारिा) । 

ख. कार्य अनभुि िापत - १० (दश) अंक (प्रलत िषय २ अंकको दरिे, प्रिास्णत 
वििरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. वथानीर् बालसन्दािाई देहार् बिोस्जि - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्ित गाउँपालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सम्बस्न्ित स्जल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अंक 
३. अन्र् स्जल्िाको बालसन्दा भएिा- ३ अंक  

घ. अन्तिातायिा अलिकति २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुति 
८ (आि) र अलिकति १४ (चौि) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जि आिेदन िाग गदाय प्राविलिक कार्य (इस्न्जलनर्ररंग, 
विाव्र् तथा पश ु स्चवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क 
प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तिे िात्र आिेदन ठदन सक्नछेन ्। 

५. अन्तिायताय र सूस्चकरण सलिलतिः िाग पद संख्र्ाका आिारिा कार्यविलिको दफा (४) को 
उपदफा (३) बिोस्जि उच्चति अंक प्राप्त गरेका उम्िेदिारिाई प्रारस्म्भक छनौट गनय र 
अन्तिायताय सिेत लिई सूस्चकरणको लसफाररस गनय देहार्को अन्तरिाताय तथा सूस्चकरण 
सलिलत रहनेछिः 
(क) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत     -  संर्ोजक 



 

 

(ख) अध्र्ििे तोकेको विषर् विज्ञको रुपिा  
सरकारी सेिाको अलिकृत वतरको कियचारी   -  सदवर् 

(ग) गाउँपालिकाको विषर्गत शाखा प्रिखु - सदवर् 
६. सूस्चकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 

उम्िेदिारहरु दफा ५ बिोस्जिको सलिलतको लसफाररसको आिारिा कार्ायिर्िे 
उम्िेदिारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनय तोवकएको शाखा आठद सिेत 
उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रि अनसुार सूस्चकरणको वििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि सूस्चकरण प्रकाशन गदाय पद संख्र्ा भन्दा दोव्बर 
संख्र्ािा िैकस्ल्पक उम्िेदिारको सूची सिेत प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररश भएका 
उम्िेदिारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेत टाँस गनुयपनेछ ।  

तर आिेदन नै कि परेको अिवथािा कि उम्िेदिार ससु्चकरण गनय सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्जिका र्ोग्र्ताक्रििा रहेका उम्िेदिारिाई लछटो सञ्चार 

िाध्र्िबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सिेत राख्नपुनेछ । 
७. करार गनेिः (१) कार्ायिर्िे सूस्चकृत गरेका िखु्र् उम्िेदिारिाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद 

ठदई करार गनय सूचना ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको अििी लभत्र करार सम्झौता गनय आउन े सूस्चकृत 

उम्िेदिारसँग कार्ायिर्िे अनसूुची - १ बिोस्जिको कार्य-वििरण सवहत अनसूुची - 4 
बिोस्जिको ढाँचािा िा उल्िेस्खत बुदँाहरु सिेट्ने गरी अन्र् करार ढाँचािा करार 
गनुयपनेछ । उक्त अिलि लभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा क्रिशिः िैकस्ल्पक उम्िेदिारिाई 
सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्जि करार गरे पश्चात अनसूुची - ५ बिोस्जको पत्र 
कार्ायिर्िे प्राविलिक कियचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्जि कार्ायिर्िे कार्यवििरण ठदँदा विषर्गत शाखा सिेत 
तोकी काििा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्यविलि बिोस्जि करार गदाय सािान्र्त आलथयक िषयको श्रािण १ (एक) 
देस्ख अको िषयको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने 
काि सिाप्त भएिा िा पर्ायप्त नभएिा िा कार्यप्रारम्भ नै नभएको अिवथािा वथानीर् तहिे 
कािको बोझ र अििी हेरी करारको अििी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्जि एक आलथयक िषयको लनस्म्त सेिा करारिा लिएको 
व्र्स्क्तिाई पनुिः अको िषयको िालग सेिा करारिा लिन ुपरेिा पनुिः पररिण, छनौट र शरुू 
करार सरह िालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राविलिक कियचारीिे विेच्छािे करार लनरन्तरता गनय नचाहेिा कम्तीिा १ 
(एक) िवहना अगाडी कार्ायिर्िा लिस्खत रुपिा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी 



 

 

जानकारी नगराई करार अन्त गरी काि छोडेिा त्र्वतो व्र्स्क्तिाई पनुिः करारिा काि गने 
अिसर ठदईन ेछैन । 

(८) र्स दफा विपररतको अिलि उल्िेख गरी िा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी 
रकि भकु्तानी ठदएिा त्र्सरी अिलि उल्िेख गने िा रकि भकु्तानी गने कियचारीको तिि 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र विभागीर् कारिाही सिेत गररनेछ ।  

८. कार्य शतय, पाररश्रलिक र अिलि :  (१) र्स कार्यविलि बिोस्जि सेिा करार सम्झौता 
गररएका प्राविलिक कियचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बस्न्ित तह िा पदको शरुु तिब 
वकेििा नबढ्ने गरी करार सम्झौतािा उल्िेख भए बिोस्जि हनुेछ । वथानीर् भत्ता पाउन े
वथानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्िेख भए अनसुार वथानीर् भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकनछे ।  

(२)  कार्ायिर्िे कार्य-वििरणिा उल्िेख भए बिोस्जि प्रगलतको वथिगत िा 
िवतगुत प्रलतिेदनका आिारिा कार्य सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता िा 
वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अन्र् भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकने छैन । 

(३) कार्ायिर्िे करारका प्राविलिक कियचारीको पाररश्रलिक भकु्तानी गदाय लनजिे 
िवहनाभरी गरेको कािको वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतिेदन तर्ार गनय िगाई 
सम्बस्न्ित विषर्गत शाखाको लसफाररशको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) र्स कार्यविलि बिोस्जि प्राविलिक कियचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा 
पलछ कुनै पलन पदिा अवथार्ी िा वथार्ी लनर्कु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउँन े
छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोस्जि करार गदाय काि शरुु गने लिलत र अन्त्र् गने लिलत 
सिेत उल्िेख गनुयपनेछ। तर त्र्वतो करारको अििी एक पटकिा १ (एक) िषय भन्दा 
बढी हनु ेछैन । 

९. करार सिाप्तीिः (१) र्स कार्यविलि बिोस्जि करार गररएको पद िा दरबन्दीिा नपेािको 
संवििान बिोस्जि कियचारी सिार्ोजन भई खवटई आएिा त्र्वतो व्र्स्क्तको करार वितिः 
अन्त्र् हनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविलिक कियचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भलन 
कार्यरत विषर्गत शाखा िा कार्ायिर्िे लसफाररश गरेिा अध्र्ि िा प्रिखुिे आिश्र्क 
छानविन गनय िगाई सफाइको िौका ठदई कार्ायिर्िे जनुसकैु अिवथािा करारबाट हटाउन 
सवकनछे ।  

१०. विविििः र्स कार्यविलि कार्ायन्िर्न क्रििा थप व्र्िवथा गनुय परेिा र्स कार्यविलि तथा 
प्रचलित कानूनसँग नबास्झने गरी गाउँपालिकािे आिश्र्क लनणयर् गनय सक्नछे । 



 

 

अनसूुची - १ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्ित कार्यवििरणको ढाँचा) 

फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 
तापेथोक, ताप्िेजङु 
प्रदेश नं. १, नेपाि 

 
कार्य वििरणको निनुािः 
प्राविलिक कियचारीको पद नाििः  काि गनुयपने वथानिः 
प्राविलिक कियचारीको नाििः       
सपुररिेिकिः  प्रलतिेदन पेश गनुयपने अलिकारीिः  
कार्य वििरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



 

 

अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्ित आिेदनको ढाँचा) 
फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

तापेथोक, ताप्िेजङु 
प्रदेश नं. १ नेपाि 

 
करारिा सेिा लिन ेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकास्शत लिलत : २०७  /    /     ) 
 
फक्ताङिङु गाउँपालिकाको िागी ..............................(विषर्गत शाखा) िा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता 
भएको प्राविलिक कियचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो 
सूचना प्रकास्शत भएको लिलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्ि राजवि लतरेको 
रलसद सवहत दरखावत ठदन हनु सम्िस्न्ित सिैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फाराि, दरखावत दवतरु, कार्य–वििरण, पाररश्रलिक, सेिाका शतयहरु सवहतको विवततृ वििरण 
कार्ायिर्बाट िा िेिसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ि हनुेछ ।  

पद नाि  संख्र्ा 
  
  

२. शैस्िक र्ोग्र्ता र अनभुि (निनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नति र्ोग्र्ता (जवतैिः नेपाि सरकारिाट िान्र्ता प्राप्त विश्वविद्यािर्िाट Ci vi l  Engi neeri ng 

िा वनातक (B.E) र कुनै सम्बि विषर्िा विषर्िा वनातकोत्तर गरेको । 
३. अनभुिको हकिा B.E उतीणय गरी सम्बि कार्यिा कम्तीिा ...... िषयको कार्य अनभुि भएको  ।  
४. .... िषय उिेर परुा भई .... िषय ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि इस्न्जलनर्ररङ्ग काउस्न्सििा दताय भएको (प्रिाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखावतिा संिग्न गनुयपनेिः उम्िेदिारको व्र्स्क्तगत वििरण, शैस्िक र्ोग्र्ताको प्रिास्णत 

प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रिास्णत प्रलतलिवप, अनभुिको प्रिास्णत प्रलतलिवप 
तथा प्रचलित नेपाि कानून बिोस्जि विलभन्न काउस्न्सि िा पररषद् िा अन्र्िा दताय भएको 
प्रिास्णत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्िेदिार विरं्िे 
हवतािर गरी प्रिास्णत गने ।  

 



 

 

अनसूुची - ३ 
(बुदँा ४.२ सँग सम्बस्न्ित दरखावत फारािको ढाँचा) 

फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 
तापेथोक, ताप्िेजङु 
प्रदेश नं. १, नेपाि 

 
करारको िालग दरखावत फाराि 

(क) िैर्स्क्तक वििरण 

 नाि थर
  

(देिनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने स्जल्िा : लिलत : 
वथार्ी िेगाना क) स्जल्िा ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिलत :             (वि.सं.िा)              (ईस्वि संितिा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             िषय            िवहना 

(ख) शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिि (दरखावत फाराि भरेको पदको िालग चावहने आिश्र्क न्रू्नति शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिि िात्र उल्िेख गने) 

आिश्र्क न्रू्नति र्ोग्र्ता विश्वविद्यािर्/बोडय/तालिि ठदन ेसंवथा शैस्िक उपालि/तालिि  संकार् शे्रणी/प्रलतशत िूि विषर् 
शैस्िक र्ोग्र्ता      

     
तालिि      

(ग) अनभुि सम्बन्िी वििरण  

कार्ायिर् पद सेिा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/तह वथार्ी/अवथार्ी/करार 
अिलि 

देस्ख सम्ि 
       
       

िैिे र्स दरखावतिा खिुाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्र् छन ्। दरखावत बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाँटे िा िकुाएको िहररएिा प्रचलित कानून बिोस्जि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखावत 
फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेस्खत सबै शतय तथा लनर्िहरु पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा उल्िेस्खत शतयहरु पूणय रुपिा पािना गनेछु र करारको 
सिर्भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाय कस्म्तिा ३ िवहनाको पूिय सूचना ठदई कार्ायिर्िा लनिदेन ठदनेछु । 

उम्िेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्िेदिारको दवतखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लिलत: 

कार्ायिर्िे भनेिः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखावत अविीकृत भए सो को कारण : 
दरखावत रुज ुगनेको नाि र दवतखतिः 
लिलत : 

दरखावत विीकृत/अविीकृत गनेको 
दवतखत 
लिलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखावत साथ सूचनािा उल्िेस्खत िगार्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनिार्य रुपिा उम्िेदिार आफैिे प्रिास्णत गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) सिकिता र सम्बि आिश्र्क पनेिा सो को प्रलतलिवप, (३) न्रू्नति शैस्िक 

र्ोग्र्ताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलिक कार्य (इस्न्जलनर्ररङ्ग, विाव्र् तथा पश ु स्चवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग 
आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिि र अनभुि आिश्र्क पनेिा सो सिेतको प्रलतलिवप, आठद । 

हािसािै स्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृलत देस्खन े
फोटो र्हा ँटावन ेर 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदिारिे 
दवतखत 



 

 

अनसूुची - ४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बस्न्ित करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र 
....................स्जल्िा, ...................नगरपालिका/गाउँपालिका, िडा नं. ..... बवने श्री 
............................................................ (र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 
फक्ताङिङु गाउँपालिकाको .................................................(इस्न्जलनर्र) को कािकाज 
गनय गराउन लिलत २०७   /......./...... को लनणयर् अनसुार देहार्का कार्य/शतयको अलिनिा 
रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा उपिब्ि गराउन िन्जरु भएकािे र्ो करारको संझौता गरी 
एक/एक प्रलत आपसिा बसु्झ लिर्ौं ठदर्ौं : 
१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कार्य वििरण अनसुारको 

कार्य पवहिो पििे तोकेको सिर् र वथानिा उपस्वथत भई गनुय पनेछ र आिश्र्कतानसुार 
थप काि गनुय पनेछ । 

२. काि गनुय पने वथान 
:............................................................................................।  

३. करारिा काि गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलिक : प्रत्रे्क िवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पििे 
दोश्रो पििाई िालसक रुपिा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलिक उपिब्ि गराउनछे ।  

४. आचरणको पािनािः दोश्रो पििे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित कानूनिा ब्र्िवथा 
भएका आचरण तथा अनशुासन सम्बन्िी व्र्िवथाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. विदािः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलसिको लबदा उपिब्ि हनु े
छैन । साथै कार्ायिर्को िालग आिश्र्क परेको खण्डिा लबदाको ठदनिा पलन सेिा 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । र्सरी साियजलनक लबदाको ठदनिा कार्ायिर्िा काि िगाए बापत 
िालसक करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो पििाई ठदईनछे ।  

६. कार्ायिर् सम्पस्त्तको सरुिािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सानी िा 
वहनालिना गरेिा सो को िलतपूलतय िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र्तािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, स्जन्सी सािान एिं गोप्र् कुरा िा कागजात 
कुनै अनलिकृत व्र्स्क्त िा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रिास्णत भएिा दोस्रो पििाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूलतय दोश्रो पिबाट भराईनछे र कािो 
सूचीिा सिेत रास्खनेछ ।   

८. करार अिलििः र्ो करार २०७...  ।........।..........देस्ख िाग ुभई २०७.....असार १५ 
सम्िको िालग हनुेछ ।  

९. कार्यसम्पादन िूल्र्ाकंनिः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्य सम्पादन िूल्र्ांकन गने र सो 
िूल्र्ांकन गदाय साििसािी लनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देस्खएिा कार्यविलिको दफा ९ बिोस्जि 
करार लनस्श्चत अिलिको िालग थप हनु सक्नेछ । 



 

 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन्त्र्िः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ 
(सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि नगराएिा, सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेिा 
अनपुस्वथत रहेको अिलिको पाररश्रलिक दािासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा 
नगरेिा वितिः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्र्िवथा गनय िािा पने छैन । 
दोश्रो पििे शारररीक रुपिा अविवथ भई िा अन्र् कुनै कारणिे सेिा ठदन असिथय भएिा 
िा काि सन्तोषजनक नभएिा िा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रि गनय सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्र्स्क्त करारिा रास्ख काि 
िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्निेः दोश्रो पििे र्स करार बिोस्जि काि गरेकै आिारिा पलछ कुनै पलन पदिा 
अवथार्ी िा वथार्ी लनर्सु्क्त हनुाका िालग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुिेः र्स संझौतािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून 
बिोस्जि हनुेछ ।  

 

गाउँपालिका/नगरपालिकाको तफय बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्र्स्क्त):  
हवतािर : हवतािर :  
नाि :    नाि : 
पद :  िेगाना :  
कार्ायिर्को छापिः  
  

  



 

 

अनसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँग सम्बस्न्ित करार सूचना पत्रको ढाँचा) 
....................नगर/गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 

.............................. 
प्रदेश नं..., नेपाि 

 

च.नं.         लिलतिः    
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 
 

विषर्िः करार सम्बन्ििा । 

तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणयर्ानसुार सूस्चकरण गररए बिोस्जि ............................ 
(पदको नाि िा काि) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बिोस्जि लिलत 
२०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रास्खएको हुँदा संिग्न कार्यशतय 
अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूियक र व्र्िसावर्क िूल्र् िान्र्ता अनरुुप गनुयहनु जानकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि कतयव्र् पािना गदाय र्स गाउँपालिका/नगरपालिकाको कियचारीिे 
पािना गनुयपने आचार संवहता र आचरणको सिेत पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

बोिाथयिः 
श्री आलथयक प्रशासन शाखािः प्रिास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतिेदनका आिारिा सम्झौता 

बिोस्जिको रकि िालसक रूपिा उपिब्ि गराउनहुनु ।  

श्री प्रशासन शाखािः हास्जरीको व्र्िवथा हनु ।  
श्री िडा कार्ायिर्, ....................................  

फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् । 


