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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 22   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 

पााँचखपन नगरपालिकािा करारिा किमचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि लनयिाविी, २०७8 

नगर कायमपालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिान्िकरि लिल ः 2078/10/23 

प्रकाशन लिल ः 2078/10/28 
 

पााँचखपन नगरपालिकािे उपिब्ि गराउन ेसेवा प्रवाह र ववकास लनिामिको कायमिाई व्यवन्स्थ  र प्रभावकारी 
बनाउन यस नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्वीकृ  गरेको किमचारी दरवन्धदको अलिनिा रवह किमचारीको 
ररक्त पदिा करार सम्झौ ाका आिारिा सेवा करारिा लिने कायमिाई व्यवन्स्थ  गनम वाञ् छनीय भएकोिे, 

पााँचखपन नगरपालिकाको प्रशासकीय कायमववलि (लनयलि  गने) ऐन, 2078 बिोन्जि  पााँचखपन 
नगर कायमपलिकािे यो लनयिाविी बनाएको छ ।  
 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भः 
क. यस लनयिाविीको नाि "पााँचखपन नगरपालिकािा करारिा किमचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि लनयिाविी, 
२०७8" रहेको छ । 

ख. यो लनयिाविी कायमपालिकािे लनिमय गरेको लिल बाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेिा यस लनयिाविीिा-
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क. "अध्यि वा प्रिखु" भन्नािे क्रिशः गाउाँपालिकाको अध्यि वा नगरपालिकाको प्रिखु सम्झन ुपदमछ । 

ख. "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदमछ ।  
ग. "लनयिाविी" भन्नािे “पााँचखपन नगरपालिकािा करारिा किमचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि लनयिाविी, 
२०७8” सम्झन ुपदमछ ।  
घ. "कायामिय" भन्नािे पााँचखपन नगर कायमपालिकाको कायामिय सम्झन ुपदमछ । 

ङ."करार किमचारी" भध नािे लनयि ३(२) बिोन्जि सेवा उपिब्ि गराउन ेगरी व्यवस्था भएका किमचारी 
सम्झन ुपदमछ । 

च."सलिल " भन्नािे लनयि ५ बिोन्जि गठि  अध वा ाम  था सून्चकरि सलिल  सम्झन ुपदमछ । 

३.लनयिाविी िागू हनु ेिते्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 
(७)  था स्थानीय  हिा सेवा प्रवाह सम्बधिी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोन्जि किमचारी करारिा राख्न े
प्रयोजनको िालग यो लनयिाविी स्वीकृ  गरी िागू गररएको छ ।  
(२) कायामियिे देहायको सेवासाँग सम्बन्धि  करार किमचारी यस लनयिाविी बिोन्जि अवलि  ोकी करारिा 
राख्न सक्नछेः  
(क) इन्धजलनयररङ्ग सेवासाँग सम्बन्धि  

(ख) कृवष सेवासाँग सम्बन्धि  

(ग) पश ुसेवासाँग सम्बन्धि  

(घ) वन सेवासाँग सम्बन्धि  

(ङ) स्वास््य सेवासाँग सम्बन्धि  

(छ) अधय कुन ैसेवासाँग सम्बन्धि  । 

४. छनौट सम्बधिी व्यवस्थाः लनयि ३ बिोन्जिका करार किमचारी कायामियिे करारिा राख्न ेप्रयोजनको 
िालग सून्चकरि  था छनौट सम्बधिी व्यवस्था देहाय बिोन्जि हनुेछः  
(१) करार किमचारीको अनसूुन्च - १ बिोन्जि स्वीकृ  कायम वववरि बिोन्जि पद वा सेवा िेत्र  था सम्बन्धि  
सेवा सिूहको योग्य ा, पाररश्रलिक, सेवा श म सिे   ोकी सम्बन्धि  कायामियको सूचनापाटी, वेभसाईट  था 
अधय कुन ैसावमजलनक स्थििा अनसूुची - २ बिोन्जिको ढााँचािा कम् ीिा १५ (पधर) ठदनको सूचना प्रकाशन 
गनुमपनेछ । 

(२) आवदेन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोन्जि हनुेछ । आवदेन दस् रु नगरपालिकाबाट लनिामरि भए 
बिोन्जि हनुेछ ।  
(३) उपलनयि (२) बिोन्जि पनम आएका आवदेनहरु देहायको आिारिा लनयि ५ को सलिल िे िूल्याङ्कन 
गरी सनु्चकृ  गनुमपनेछ :  
क. शैन्िक योग्य ा वाप  - ६० (सािी) अंक, (ववन्शष्ट शे्रिी वाप  ६०, प्रथि शे्रिी वाप  ५५, वि ीय 
शे्रिी वाप  ५०,   ृीय शे्रिी वाप  ४५, (लत्रभवुन ववश्वववद्याियको अंक गिनाका आिारिा) । 
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ख. कायम अनभुव वाप  - १० (दश) अंक (प्रल  वषम २ अंकको दरिे, प्रिान्ि  वववरि संिग्न भएको 
हनुपुने) । 

ग. स्थानीय बालसधदािाई देहाय बिोन्जि - १० (दश) अंक  

१. सम्बन्धि  गाउाँपालिका/नगरपालिकाको बालसधदा भएिा - १० अंक 

२. सम्बन्धि  न्जल्िाको बालसधदा भएिा - ५ अंक  
घ. अध वा ामिा अलिक ि २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान गदाम धयनु ि ८ (आि) र अलिक ि १४ 

(चौि) को सीिालभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  
(४) उपलनयि (१) बिोन्जि आवेदन िाग गदाम प्राववलिक कायम (इन्धजलनयररंग, स्वास््य  था पश ुन्चवकत्सा 
िगाय का अधय िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिािपत्र (िाईसेधस) प्राप्त गरेका व्यन्क्तिे 
िात्र आवदेन ठदन सक्नछेन ्। 

५. अध वाम ाम र सून्चकरि सलिल ः िाग पद संखयाका आिारिा लनयिाविीको लनयि (४) को उपलनयि 
(३) बिोन्जि उच्च ि अङ्क प्राप्त गरेका उम्िदेवारिाई प्रारन्म्भक छनौट गनम र अध वाम ाम सि े लिई 
सून्चकरिको लसफाररस गनम देहायको अध रवा ाम  था सून्चकरि सलिल  रहनेछः 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ         - संयोजक 

(ख) अध्यि वा प्रिखुिे  ोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा सरकारी सेवाको अलिकृ  स् रको किमचारी 
           - सदस्य 

(ग) गाउाँपालिका वा नगरपालिकाको ववषयग  शाखा प्रिखु    -सदस्य 

६. सून्चकरिको वववरि प्रकाशन गने : (१) लनयि ४ बिोन्जि सबैभधदा बढी अङ्क प्राप्त गने 
उम्िेदवारहरु लनयि ५ बिोन्जिको सलिल को लसफाररसको आिारिा कायामियिे उम्िेदवारहरुको रोि 
नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनम  ोवकएको शाखा आठद सि े उल्िेख गरी योग्य ाक्रि अनसुार 
सून्चकरिको वववरि प्रकाशन गनेछ ।  
(२) उपलनयि (१) बिोन्जि सून्चकरि प्रकाशन गदाम पद संखया भधदा दोव्बर संखयािा वैकन्ल्पक 
उम्िेदवारको सूची सिे  प्रकाशन गनुमपनेछ र लसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिे  
टााँस गनुमपनेछ ।  
 र आवदेन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार सनु्चकरि गनम सवकनेछ ।  
(३) उपलनयि (१) बिोन्जिका योग्य ाक्रििा रहेका उम्िेदवारिाई लछटो सञ् चार िाध्यिबाट जानकारी 
गराई सोको अलभिेख सि े राख्नपुनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कायामियिे सून्चकृ  गरेका िखुय उम्िेदवारिाई ७ (सा ) ठदनको म्याद ठदई 
करार गनम सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपलनयि (१) बिोन्जिको अवलि लभत्र करार सम्झौ ा गनम आउने सून्चकृ  उम्िदेवारसाँग कायामियिे अनसूुची-
१ बिोन्जिको कायम-वववरि सवह  अनसूुची-4 बिोन्जिको ढााँचािा करार गनुमपनेछ । उक्त अवलि लभत्र 
सम्पकम  राख्न नआएिा क्रिशः वैकन्ल्पक उम्िदेवारिाई सूचना ठदई करार गनम सवकनेछ । 
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(३) उपलनयि (२) बिोन्जि करार गरे पश्चा  अनसूुची-५ बिोन्जिको पत्र कायामियिे करार किमचारीिाई 

ठदनपुनेछ ।  
(४) उपलनयि (२) बिोन्जि कायामियिे कायमवववरि ठदाँदा ववषयग  शाखा सि े  ोकी काििा िगाउन ु
पनेछ ।  
(५) यस लनयिाविी बिोन्जि करार गदाम सािाधय  आलथमक वषमको श्रावि १ (एक) देन्ख अको वषमको 
असार िसाध सम्िका िालग िात्र करार गनुम पनेछ ।  र उक्त पदिे गनुमपने काि सिाप्त भएिा वा पयामप्त 

नभएिा वा कायमप्रारम्भ न ैनभएको अवस्थािा स्थानीय  हिे कािको बोझ र अवलि हेरी करारको अवलि घटाउन 

सक्नेछ ।  

(६) उपलनयि (५) बिोन्जि एक आलथमक वषमको लनन्म्  सेवा करारिा लिएको व्यन्क्तिाई पनुः अको वषमको िालग 

सेवा करारिा लिन ुपरेिा पनुः पररिि, छनौट र शरुू करार सरह िालन सम्झौ ा गररनछे ।  

(७) करार किमचारीिे स्वेच्छािे करार लनरध र ा गनम नचाहेिा कम् ीिा १ (एक) िवहना अगाडी कायामियिा 
लिन्ख  रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अध  गरी काि छोडेिा त्यस् ो 
व्यन्क्तिाई पनुः करारिा काि गने अवसर ठदईने छैन । 

(८) यस लनयि ववपरर को अवलि उल्िेख गरी वा करारिा उल्िेख भए भधदा बढी रकि भकु्तानी ठदएिा 
त्यसरी अवलि उल्िेख गने वा रकि भकु्तानी गने किमचारीको  िब भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनछे 
र ववभागीय कारवाही सिे  गररनेछ ।  
८. कायम श म, पाररश्रलिक र अवलि :  (१) यस लनयिाविी बिोन्जि सेवा करार सम्झौ ा गररएका करार 
किमचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बन्धि   ह वा पदको शरुु  िब स्केििा नबढ्न ेगरी करार सम्झौ ािा 
उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोन्जि करारिा 
उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन सवकनेछ । 

(२)  कायामियिे कायम-वववरििा उल्िेख भए बिोन्जि प्रगल को स्थिग  वा वस् गु  प्रल वेदनका 
आिारिा कायम सम्पादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिि भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ 
।  
   र करार सम्झौ ािा उल्िेख नगररएको भ्रिि भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अधय भत्ता उपिब्ि 
गराउन सवकने छैन । 

(३) कायामियिे करारका किमचारीको पाररश्रलिक भकु्तानी गदाम लनजिे िवहनाभरी गरेको कािको वववरि 
(Time Sheet) सवह को प्रल वेदन  यार गनम िगाई सम्बन्धि  ववषयग  शाखाको लसफाररशको आिारिा 
िात्र भकु्तानी गनुम पनेछ । 

(४) यस लनयिाविी बिोन्जि करारका किमचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा पलछ कुनै पलन पदिा 
अस्थायी वा स्थायी लनयकु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउाँने छैन । 

(५) उपलनयि (१) बिोन्जि करार गदाम काि शरुु गने लिल  र अधत्य गने लिल  सि े उल्िेख गनुमपनेछ। 
 र त्यस् ो करारको अवलि एक पटकिा १ (एक) वषम भधदा बढी हनु ेछैन । 
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९. करार सिाप्तीः (१) यस लनयिाविी बिोन्जि करार गररएको पद वा दरबधदीिा नेपािको संवविान 
बिोन्जि किमचारी सिायोजन भई खवटई आएिा त्यस् ो व्यन्क्तको करार स्व ः अधत्य हनुेछ । 

(२) करार सम्झौ ा गररएको किमचारीको कायम सध ोषजनक नभएको भलन कायमर  ववषयग  शाखा वा 
कायामियिे लसफाररस गरेिा अध्यि वा प्रिखुिे आवश्यक छानववन गनम िगाई सफाइको िौका ठदई 
कायामियिे जनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन सक्नछे ।  
१०. वववविः यस लनयिाविी कायामधवयन क्रििा थप व्यवस्था गनुम परेिा यस लनयिाविी  था प्रचलि  
कानूनसाँग नबान्झने गरर नगरपालिकािे आवश्यक लनिमय गनम सक्नेछ ।  
१1. लनदेन्शका, कायमववलि र िापदण्ड बनाउने अलिकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश् य कायमधवयन गनम 
नगर कायमपालिकािे यस लनयिाविी बिोन्जि लनदेन्शका, कायमववलि र िापदण्ड बनाइ िागू गनम सक् नेछ ।    

12. खारेजी र बचाउः (1) यो लनयिाविी प्रारम्भ हनुभुधदा अगाबै नगर कायमपालिकाको कायामियद्वारा भए 
गरेका सबै काि कारबाही यसै बिोन्जि भए गरेको िालननेछ ।  
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अनसूुची - १ 

(लनयि ४ को उपलनयि (1) साँग सम्बन्धि ) 
कायमवववरिको ढााँचा 

 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायमपालिकको कायामिय 

वाना, संखवुासभा 
प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

कायम वववरिको निनुाः 
करार किमचारीको पद नािः  काि गनुमपने स्थानः 
करार किमचारीको नािः       

सपुररवेिकः  प्रल वदेन पेश गनुमपने अलिकारीः  

कायम वववरिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 

(लनयि 4 को उपलनयि (1) साँग सम्बन्धि ) 
 आवेदनको िालग सूचनाको ढााँचा 

 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायमपालिकको कायामिय 

वाना, संखवुासभा 
प्रदेश नं. 1, नेपाि 

 

करारिा सेवा लिने सम्बधिी सूचना 
(सूचना प्रकान्श  लिल  : २०७..../..../....) 

 

यस नगरपालिकाको िालग ................(ववषयग  शाखा) िा रहने गरर ........................(पद) को रुपिा 
देहायको संखया र योग्य ा भएको किमचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे योग्य ा पगेुका नेपािी नागररकहरुिे 
यो सूचना प्रकान्श  भएको लिल िे १५ (पधर) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्ि राजस्व ल रेको रलसद 
सवह  दरखास्  ठदन हनु सम्वन्धि  सवैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराि, दरखास्  
दस् रु, कायम–वववरि, पाररश्रलिक, सेवाका श महरु सवह को ववस्  ृ वववरि कायामियबाट वा यस कायामियको 
वेवसाइट www.panchkhapanmun.gov.np  बाट उपिब्ि हनुेछ ।  

क्र.सं. पद नाि  संखया 
   

   

२. शैन्िक योग्य ा र अनभुव (निनुा) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. धयून ि योग्य ा (जस् ैः नेपाि सरकारवाट िाधय ा प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Civil Engineering िा स्ना क 
(B.E) र कुनै सम्बि ववषयिा ववषयिा स्ना कोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकिा B.E उ ीिम गरी सम्बि कायमिा कम् ीिा ...... वषमको कायम अनभुव भएको  ।  
४. .... वषम उिेर परुा भई .... वषम ननाघेको हनुपुने । 

५. नेपाि इन्धजलनयररङ्ग काउन्धसििा द ाम भएको (प्रिािपत्र) । 

६. अधय प्रचलि  काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास् िा संिग्न गनुमपनेः उम्िदेवारको व्यन्क्तग  वववरि, शैन्िक योग्य ाको प्रिान्ि  प्रल लिवप, 

नेपािी नागररक ाको प्रिािपत्रको प्रिान्ि  प्रल लिवप, अनभुवको प्रिान्ि  प्रल लिवप  था प्रचलि  नेपाि 
कानून बिोन्जि ववलभन्न काउन्धसि वा पररषद् वा अधयिा द ाम भएको प्रिान्ि  प्रल लिवप संिग्न हनुपुनेछ 
। पेश गररने सबै प्रल लिवपको पछाडी उम्िदेवार स्वयंिे हस् ािर गरी प्रिान्ि  गने ।   
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अनसूुची - ३ 

(लनयि 4 को उपलनयि (2) साँग सम्बन्धि ) 
दरखास्  फारािको ढााँचा 

 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायमपालिकको कायामिय 

वाना, संखवुासभा 
प्रदेश नं. 1, नेपाि 

करारको िालग दरखास्  फाराि 

(क) वैयन्क्तक वववरि 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  

(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 
नागररक ा नं: जारी गने न्जल्िा : लिल  : 

स्थायी िेगाना क) न्जल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागम/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जधि लिल  :             (वव.सं.िा)              (ईन्स्व संव िा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषम            िवहना 

(ख) शैन्िक योग्य ा/ ालिि (दरखास्  फाराि भरेको पदको िालग चावहने आवश्यक धयून ि शैन्िक योग्य ा/ ालिि िात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक धयून ि योग्य ा ववश्वववद्यािय/बोडम/ ालिि ठदन ेसंस्था शैन्िक उपालि/ ालिि  संकाय शे्रिी/प्रल श  िूि ववषय 

शैन्िक योग्य ा      

     

 ालिि      

(ग) अनभुव सम्बधिी वववरि  

कायामिय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रिी/ ह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलि 

देन्ख सम्ि 

       
       

िैिे यस दरखास् िा खिुाएका सम्पूिम वववरिहरु सत्य छन ्। दरखास्  बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । 
कुन ैकुरा ढााँटे वा िकुाएको िहररएिा प्रचलि  कानून बिोन्जि सहनछुे/बझुाउनेछु । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलि  कानून  था यस दरखास्  
फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेन्ख  सबै श म  था लनयिहरु पािना गनम िधजरु गदमछु । साथै करारिा उल्िेन्ख  श महरु पूिम रुपिा पािना गनेछु र करारको 
सियभधदा अगावै करारको अधत्य गदाम कन्म् िा ३ िवहनाको पूवम सूचना ठदई कायामियिा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्िेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेद्वारको दस् ख  
दायााँ बायााँ 

 

 
 

लिल : 

कायामियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्  अस्वीकृ  भए सो को कारि : 
दरखास्  रुज ुगनेको नाि र दस् ख ः 
लिल  : 

दरखास्  स्वीकृ /अस्वीकृ  गनेको 
दस् ख  

लिल  : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूचनािा उल्िेन्ख  िगाय  लनम्नलिन्ख  कागजा हरु अलनवायम रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिान्ि  गरी पेश गनुम पनेछ । 

 

हािसािै न्खचेको 
पासपोटम साईजको 

फोटो 
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(१) नेपािी नागररक ाको प्रिािपत्रको प्रल लिवप,   (२) सिकि ा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रल लिवप, (३) धयून ि शैन्िक योग्य ाको प्रिािपत्र 
र चाररलत्रक प्रिािपत्रको प्रल लिवप, प्राववलिक कायम (इन्धजलनयररङ्ग, स्वास््य  था पश ुन्चवकत्सा िगाय का अधय िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रिािपत्र (िाईसेधस)को प्रल लिवप,  ालिि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिे को प्रल लिवप, आठद । 
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अनसूुची – ४ 

(लनयि 7 को उपलनयि (2) साँग सम्बन्धि ) 
करार सम्झौ ाको ढााँचा 

करार सम्झौ ा 
पााँचखपन नगर कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र .................... न्जल्िा, 
................... नगरपालिका/गाउाँपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................. (यसपलछ दोश्रो 
पि भलनएको) का बीच पााँचखपन नगरपालिकाको .......................... पदको कािकाज गनम गराउन लिल  
२०७..../......./...... को लनिमय अनसुार देहायका कायम/श मको अलिनिा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
सेवा उपिब्ि गराउन िधजरु भएकोिे यो करारको सम्झौ ा गरर एक/एक प्रल  आपसिा बनु्झ लियौं ठदयौं 
: 
१. कािकाज सम्बधििा : दोस्रो पििे आफुिाई  ोवकएको संिग्न कायम वववरि अनसुारको कायम 
पवहिो पििे  ोकेको सिय र स्थानिा उपन्स्थ  भई गनुम पनेछ र आवश्यक ानसुार थप काि गनुम पनेछ 
। 

२. काि गनुम पने स्थान :............................................................................................।  
३. करारिा काि गरे बाप  पााँउने पाररश्रलिक : प्रत्येक िवहना व्यल   भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो 
पििाई िालसक रुपिा रु. ...................(अिरेपी रु. .................................. पाररश्रलिक उपिब्ि 
गराउनेछ ।  
४. आचरिको पािनाः दोश्रो पििे प्रचलि  कानूनिा ब्यवस्था भएका आचरि  था अनशुासन सम्बधिी 
व्यवस्थाहरु पािना गनुम पनेछ ।  
५. ववदाः दोस्रो पििाई साबमजलनक लबदा बाहेक अधय कुन ैपलन वकलसिको लबदा उपिब्ि हनुे छैन । 
साथै कायामियको िालग आवश्यक परेको खण्डिा लबदाको ठदनिा पलन सेवा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
यसरी सावमजलनक लबदाको ठदनिा कायामियिा काि िगाए बाप  िालसक करार रकिको दािासाहीिे रकि 
दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।  
६. कायामिय सम्पन्त्तको सरुिाः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि सम्पन्त्तको नोक्सानी वा वहनालिना 
गरेिा सो को िल पूल म वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्य ाः दोस्रो पििे कायामियको कागजपत्र, न्जधसी सािान एवं गोप्य कुरा वा कागजा  कुन ै
अनलिकृ  व्यन्क्त वा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रिान्ि  भएिा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट 
भएको हानी नोक्सानीको न्त पूल म दोश्रो पिबाट भराईनछे र कािो सूचीिा सिे  रान्खनछे ।   
८. करार अवलिः यो करार २०७....../..../.... देन्ख िाग ुभई २०७.....असार िसाध  सम्िको िालग 
हनुेछ ।  
९. कायमसम्पादन िूल्याङ्कनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन िूल्यांकन गने र सो िूल्यांकन 
गदाम सािवसािी लनरध र ा ठदन उपयकु्त देन्खएिा लनयिाविीको लनयि ९ बिोन्जि करार लनन्श्च  अवलिको 
िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेवाको श मको अधत्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगा ार ७ (सा ) 
ठदन भधदा बढी उक्त सेवा उपिब्ि नगराएिा, सध ोषजनक सेवा ठदन नसकेिा अनपुन्स्थ  रहेको अवलिको 
पाररश्रलिक दािासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भधदा बढी सेवा नगरेिा स्व ः यो संझौ ा पवहिो पििे रि 
गरी अको ब्यवस्था गनम वािा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अधय कुनै कारििे 
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सेवा ठदन असिथम भएिा वा काि सध ोषजनक नभएिा वा आचरि सम्बधिी कुराहरु बराबर उल्िघंन 
गरेिा दोश्रो पिसंगको संझौ ा रि गनम सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यन्क्त करारिा रान्ख काि िगाउन 
बािा पने छैन ।  
११. दावी नपगु्नेः दोश्रो पििे यस करार बिोन्जि काि गरेकै आिारिा पलछ कुनै पलन पदिा अस्थायी 
वा स्थायी लनयनु्क्त हनुाका िालग दाबी गनम पााँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलि  कानून िागू हनुेः यस सम्झौ ािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलि  नेपाि कानून बिोन्जि 
हनुेछ ।  

 

नगरपालिकाको  फम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यन्क्त):  

हस् ािर : हस् ािर :  

नाि :    नाि : 
पद :  िेगाना :  
कायामियको छापः  
 

सािीहरुः 1. ............................ 2. ...................... 3. .......................... 
 

 

इल  सम्ब  ........... साि .......... िवहना ......... ग े रोज ...... शभुि ्। 
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अनसूुची-५ 

(लनयि 7 को उपलनयि (3) साँग सम्बन्धि ) 
करार सूचना पत्रको ढााँचा 

 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायमपालिकको कायामिय 

वाना, संखवुासभा 
प्रदेश नं.1, नेपाि 

प.सं. 
च.नं. 

लिल ः........../..../.... 
श्री ........................................, 
िेगाना ...................... 

ववषयः करार सम्बधििा । 

 पाईिाई लिल  २०७...।....।... लनिमयानसुार सून्चकरि गररए बिोन्जि ............................ (पदको 
नाि वा काि) का िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बिोन्जि लिल  २०७....।....।...  देन्ख 
२०७....।.....।.... सम्ि करारिा रान्खएको हुाँदा संिग्न कायमश म अनरुुप आफ्नो काि इिाधदारीपूवमक र 
व्यवसावयक िूल्य िाधय ा अनरुुप गनुमहनु जानकारी गराइधछ ।  
 साथै आफ्नो काि क मव्य पािना गदाम यस नगरपालिकाको किमचारीिे पािना गनुमपने आचार संवह ा 
र आचरिको सि े पररपािना हनु जानकारी गराइधछ ।  

............................ 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

बोिाथमः 
श्री आलथमक प्रशासन शाखाः प्रिान्ि  हान्जर/Time Sheet सवह को प्रल वदेनका आिारिा सम्झौ ा बिोन्जिको 
रकि िालसक रूपिा उपिब्ि गराउनहुनु ।  

श्री प्रशासन शाखाः हान्जरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री वडा कायामिय, .................................... 

 

 

 

 
आज्ञािे, 

िन्िराि खल वडा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


