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मिक्वाखोला गाउँपामलकािा करारिा प्राववमिक किमचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी  
कायमववमि, २०७९ 

प्रिाणीकरण मिमि: २०७९/०५/25 
 

मिक्वाखोला गाउँपामलकाले उपलब्ि गराउने सेवा प्रवाह र ववकास मनिामणको कायमलाई व्यवस्स्थि 
र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपामलकाको लामग नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको किमचारी 
दरवस्न्दको अमिनिा रवह प्राववमिक किमचारीको ररक्त पदिा करार सम्झौिाका आिारिा सेवा 
करारिा मलने कायमलाई व्यवस्स्थि गनमका लामग मिक्वाखोला गाँउ कायमपामलकाले यो कायमववमि 
स्वीकृि गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः 

क. यस कायमववमिको नाि "मिक्वाखोला गाउँपामलकािा करारिा प्राववमिक किमचारी 
व्यवस्थापन सम्बन्िी कायमववमि, २०७९" रहेको छ ।  

ख. यो कायमववमि कायमपामलकाले मनणमय गरेको मिमिबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

 
२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेिा यस कायमववमििा- 

क.  "अध्यि" भन्नाले क्रिशः गाउँपामलकाको अध्यिको प्रिखु सम्झन ुपदमछ । 
ख.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदमछ ।  
ग.  "कायमववमि" भन्नाले “मिक्वाखोला गाउँपामलकािा करारिा प्राववमिक किमचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्िी कायमववमि, २०७९” सम्झन ुपदमछ ।  
घ.  "कायामलय" भन्नाले गाउँ कायमपामलकाको कायामलय सम्झन ुपदमछ । 
ङ. "प्राववमिक किमचारी" भन्नाले दफा ३(२) बिोस्जि प्राववमिक सेवा उपलब्ि गराउने 

गरी व्यवस्था भएका किमचारी सम्झन ुपदमछ । 
च. "समिमि" भन्नाले दफा ५ बिोस्जि गठिि अन्िवािाम िथा सूस्चकरण समिमि सम्झन ु

पदमछ । 

 
३. कायमववमि लागू हनु ेिते्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ को उपदफा (७) िथा स्थानीय िहिा सेवा प्रवाह सम्बन्िी व्यवस्थाको दफा १५(४) 
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बिोस्जि प्राववमिक किमचारी करारिा राख्न े प्रयोजनको लामग यो कायमववमि स्वीकृि गरी 
लागू गररएको छ ।  

(२) कायामलयले देहायको सेवासँग सम्बस्न्िि प्राववमिक किमचारी यस कायमववमि 
बिोस्जि अवमि िोकी करारिा राख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्जमनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्िि 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्िि 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बस्न्िि 
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्िि 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बस्न्िि 
(छ) अन्य कुनै प्राववमिक सेवासँग सम्बस्न्िि । 

 
४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बिोस्जिका प्राववमिक किमचारी कायामलयले करारिा 

राख्न ेप्रयोजनको लामग सूस्चकरण िथा छनौट सम्बन्िी व्यवस्था देहाय बिोस्जि हनुेछः  
(१) प्राववमिक किमचारीको अनसूुस्च - १ बिोस्जि स्वीकृि कायम वववरण बिोस्जि 

पद वा सेवा िेत्र िथा सम्बस्न्िि सेवा सिूहको योग्यिा, पाररश्रमिक, सेवा शिम सिेि 
िोकी सम्बस्न्िि कायामलयको सूचनापाटी, वेभसाईट िथा अन्य कुन ै सावमजमनक स्थलिा 
अनसूुची - २ बिोस्जिको ढाँचािा कम्िीिा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुमपनेछ 
। 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोस्जि हनुेछ । आवेदन दस्िरु 
गाउँपामलकाबाट मनिामरण भए बिोस्जि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि पनम आएका आवेदनहरु देहायको आिारिा दफा ५ को 
समिमिले िूल्याङ्कन गरी ससु्चकृि गनुमपनेछ :  

क. शैस्िक योग्यिा वापि - ६० (सािी) अंक, (ववस्शष्ट शे्रणी वापि ६०, प्रथि 
शे्रणी वापि ५५, वििीय शे्रणी वापि ५०, ििृीय शे्रणी वापि ४५, 
(मत्रभवुन ववश्वववद्यालयको अंक गणनाका आिारिा) । 

ख. कायम अनभुव वापि - १० (दश) अंक (प्रमि वषम २ अंकको दरले, प्रिास्णि 
वववरण संलग्न भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीय बामसन्दालाई देहाय बिोस्जि - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्िि गाउँपामलकाको बामसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सम्बस्न्िि स्जल्लाको बामसन्दा भएिा - ५ अंक  
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घ. अन्िवािामिा अमिकिि २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान गदाम न्यनुिि 
८ (आि) र अमिकिि १४ (चौि) को सीिामभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जि आवेदन िाग गदाम प्राववमिक कायम (इस्न्जमनयररंग, 
स्वास््य िथा पश ु स्चवकत्सा लगायिका अन्य िेत्र) का लामग आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रिाणपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यस्क्तले िात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 

 
५. अन्िवामिाम र सूस्चकरण समिमिः िाग पद संख्याका आिारिा कायमववमिको दफा (४) को 

उपदफा (३) बिोस्जि उच्चिि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारलाई प्रारस्म्भक छनौट गनम र 
अन्िवामिाम सिेि मलई सूस्चकरणको मसफाररस गनम देहायको अन्िरवािाम िथा सूस्चकरण 
समिमि रहनेछः 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि     -  संयोजक 
(ख) अध्यिले िोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अमिकृि स्िरको किमचारी   -  सदस्य 
(ग) गाउँपामलकाको ववषयगि शाखा प्रिखु         - सदस्य 

६. सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोस्जिको समिमिको मसफाररसको आिारिा कायामलयले 
उम्िेदवारहरुको रोल नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनम िोवकएको शाखा आठद सिेि 
उल्लेख गरी योग्यिाक्रि अनसुार सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि सूस्चकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर 
संख्यािा वैकस्ल्पक उम्िेदवारको सूची सिेि प्रकाशन गनुमपनेछ र मसफाररश भएका 
उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेि टाँस गनुमपनेछ ।  

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार ससु्चकरण गनम सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्जिका योग्यिाक्रििा रहेका उम्िेदवारलाई मछटो सञ्चार 

िाध्यिबाट जानकारी गराई सोको अमभलेख सिेि राख्नपुनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कायामलयले सूस्चकृि गरेका िखु्य उम्िेदवारलाई ७ (साि) ठदनको म्याद 

ठदई करार गनम सूचना ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको अविी मभत्र करार सम्झौिा गनम आउने सूस्चकृि 

उम्िेदवारसँग कायामलयले अनसूुची - १ बिोस्जिको कायम-वववरण सवहि अनसूुची - 4 
बिोस्जिको ढाँचािा करार गनुमपनेछ । उक्त अवमि मभत्र सम्पकम  राख्न नआएिा क्रिशः 
वैकस्ल्पक उम्िेदवारलाई सूचना ठदई करार गनम सवकनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोस्जि करार गरे पश्चाि अनसूुची - ५ बिोस्जको पत्र 
कायामलयले प्राववमिक किमचारीलाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्जि कायामलयले कायमवववरण ठदँदा ववषयगि शाखा सिेि 
िोकी काििा लगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस कायमववमि बिोस्जि करार गदाम सािान्यि आमथमक वषमको श्रावण १ (एक) 
देस्ख अको वषमको असारसम्िका लामग िात्र करार गनुम पनेछ । िर उक्त पदले गनुमपने 
काि सिाप्त भएिा वा पयामप्त नभएिा वा कायमप्रारम्भ न ैनभएको अवस्थािा स्थानीय िहले 
कािको बोझ र अविी हेरी करारको अविी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्जि एक आमथमक वषमको मनस्म्ि सेवा करारिा मलएको 
व्यस्क्तलाई पनुः अको वषमको लामग सेवा करारिा मलन ुपरेिा पनुः पररिण, छनौट र शरुू 
करार सरह िामन सम्झौिा गररनेछ ।  

(७) प्राववमिक किमचारीले स्वेच्छाले करार मनरन्िरिा गनम नचाहेिा कम्िीिा १ 
(एक) िवहना अगाडी कायामलयिा मलस्खि रुपिा जानकारी गराउन ु पनेछ । यसरी 
जानकारी नगराई करार अन्ि गरी काि छोडेिा त्यस्िो व्यस्क्तलाई पनुः करारिा काि गने 
अवसर ठदईने छैन । 

(८) यस दफा ववपररिको अवमि उल्लेख गरी वा करारिा उल्लेख भए भन्दा बढी 
रकि भकु्तानी ठदएिा त्यसरी अवमि उल्लेख गने वा रकि भकु्तानी गने किमचारीको िलव 
भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही सिेि गररनेछ ।  

८. कायम शिम, पाररश्रमिक र अवमि :  (१) यस कायमववमि बिोस्जि सेवा करार सम्झौिा 
गररएका प्राववमिक किमचारीको िामसक पाररश्रमिक सम्बस्न्िि िह वा पदको शरुु िलब 
स्केलिा नबढ्ने गरी करार सम्झौिािा उल्लेख भए बिोस्जि हनुेछ । स्थानीय भत्ता पाउन े
स्थानिा नेपाल सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्लेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता 
उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२)  कायामलयले कायम-वववरणिा उल्लेख भए बिोस्जि प्रगमिको स्थलगि वा 
वस्िगुि प्रमिवेदनका आिारिा कायम सम्पादन अनसुार करारिा उल्लेख गरी भ्रिण भत्ता वा 
वफल्ड भत्ता उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

  िर करार सम्झौिािा उल्लेख नगररएको भ्रिण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 
उपलब्ि गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कायामलयले करारका प्राववमिक किमचारीको पाररश्रमिक भकु्तानी गदाम मनजले 
िवहनाभरी गरेको कािको वववरण (Time Sheet) सवहिको प्रमिवेदन ियार गनम लगाई 
सम्बस्न्िि ववषयगि शाखाको मसफाररशको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुम पनेछ । 
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(४) यस कायमववमि बिोस्जि प्राववमिक किमचारीले करारिा काि गरेकै आिारिा 
पमछ कुनै पमन पदिा अस्थायी वा स्थायी मनयकु्ती हनुाका लामग कुनै पमन दाबी गनम पाउँन े
छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोस्जि करार गदाम काि शरुु गने मिमि र अन्त्य गने मिमि 
सिेि उल्लेख गनुमपनेछ। िर त्यस्िो करारको अविी एक पटकिा १ (एक) वषम भन्दा 
बढी हनु ेछैन । 

९. करार सिाप्तीः (१) यस कायमववमि बिोस्जि करार गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपालको 
संवविान बिोस्जि किमचारी सिायोजन भई खवटई आएिा त्यस्िो व्यस्क्तको करार स्विः 
अन्त्य हनुेछ । 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववमिक किमचारीको कायम सन्िोषजनक नभएको भमन 
कायमरि ववषयगि शाखा वा कायामलयले मसफाररश गरेिा अध्यि वा प्रिखुले आवश्यक 
छानववन गनम लगाई सफाइको िौका ठदई कायामलयले जनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन 
सवकनेछ ।  

१०. वववविः यस कायमववमि कायामन्वयन क्रििा थप व्यवस्था गनुम परेिा यस कायमववमि िथा 
प्रचमलि कानूनसँग नबास्झने गरी गाउँपामलकाले आवश्यक मनणमय गनम सक्नेछ ।  
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अनसूुची - १ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्िि कायमवववरणको ढाँचा) 
मिक्वाखोला गाउँ कायमपामलकको कायामलय 

थलङ, िाप्लेजङु 
प्रदेश नं. १, नेपाल 

 
कायम वववरणको निनुाः 
प्राववमिक किमचारीको पद नािः  काि गनुमपने स्थानः 
प्राववमिक किमचारीको नािः       
सपुररवेिकः  प्रमिवेदन पेश गनुमपने अमिकारीः  
कायम वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्िि आवेदनको ढाँचा) 
मिक्वाखोला गाउँ कायमपामलकको कायामलय 

थलङ, िाप्लेजङु 
प्रदेश नं. १, नेपाल 

 
करारिा सेवा मलन ेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकास्शि मिमि : २०   /    /     ) 
 
मिक्वाखोला गाउँपामलकाको लागी ..............................(ववषयगि शाखा) िा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देहायको संख्या र योग्यिा 
भएको प्राववमिक किमचारी करारिा राख्न ुपने भएकाले योग्यिा पगेुका नपेाली नागररकहरुले यो 
सूचना प्रकास्शि भएको मिमिले १५ (पन्र) ठदन मभत्र ठदनको २:०० बजेसम्ि राजस्व मिरेको 
रमसद सवहि दरखास्ि ठदन हनु सम्वस्न्िि सवैको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको 
फाराि, दरखास्ि दस्िरु, कायम–वववरण, पाररश्रमिक, सेवाका शिमहरु सवहिको ववस्ििृ वववरण 
कायामलयबाट वा वेवसाइट www.mikwakholamun.gov.np  बाट उपलब्ि हनुेछ ।  

पद नाि  संख्या 
  
  

२. शैस्िक योग्यिा र अनभुव (निनुा) : 
१. नपेाली नागररक । 
२. न्यूनिि योग्यिा (जस्िैः नपेाल सरकारवाट िान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट Ci vi l  Engi neeri ng 

िा स्नािक (B.E) र कुनै सम्बि ववषयिा ववषयिा स्नािकोत्तर गरेको । 
३. अनभुवको हकिा B.E उिीणम गरी सम्बि कायमिा कम्िीिा ...... वषमको कायम अनभुव भएको  ।  
४. .... वषम उिेर परुा भई .... वषम ननाघकेो हनुपुने । 
५. नपेाल इस्न्जमनयररङ्ग काउस्न्सलिा दिाम भएको (प्रिाणपत्र) । 
६. अन्य प्रचमलि काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास्ििा संलग्न गनुमपनेः उम्िेदवारको व्यस्क्तगि वववरण, शैस्िक योग्यिाको प्रिास्णि 

प्रमिमलवप, नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिास्णि प्रमिमलवप, अनभुवको प्रिास्णि प्रमिमलवप 
िथा प्रचमलि नेपाल कानून बिोस्जि ववमभन्न काउस्न्सल वा पररषद् वा अन्यिा दिाम भएको 
प्रिास्णि प्रमिमलवप संलग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रमिमलवपको पछाडी उम्िेदवार स्वयंले 
हस्िािर गरी प्रिास्णि गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(बुदँा ४.२ सँग सम्बस्न्िि दरखास्ि फारािको ढाँचा) 

मिक्वाखोला गाउँ कायमपामलकको कायामलय 
थलङ, िाप्लेजङु 

प्रदेश नं. १, नेपाल 
 

करारको लामग दरखास्ि फाराि 
(क) वैयस्क्तक वववरण 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूलो अिरिा)  मलङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने स्जल्ला : मिमि : 
स्थायी िेगाना क) स्जल्ला ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 
 घ) टोल : ङ) िागम/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेल 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि मिमि :             (वव.सं.िा)              (ईस्स्व संवििा) 
बाजेको नाि, थर : हालको उिेर :             वषम            िवहना 

(ख) शैस्िक योग्यिा/िामलि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको लामग चावहने आवश्यक न्यूनिि शैस्िक योग्यिा/िामलि िात्र उल्लेख गने) 

आवश्यक न्यूनिि योग्यिा ववश्वववद्यालय/बोडम/िामलि ठदन ेसंस्था शैस्िक उपामि/िामलि  संकाय शे्रणी/प्रमिशि िूल ववषय 
शैस्िक योग्यिा      

     
िामलि      

(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कायामलय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवमि 

देस्ख सम्ि 
       
       

िैले यस दरखास्ििा खलुाएका सम्पूणम वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको लामग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको िहररएिा प्रचमलि कानून बिोस्जि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदवारले पालना गने भनी प्रचमलि कानून िथा यस दरखास्ि 
फारािका पषृ्ठहरुिा उल्लेस्खि सबै शिम िथा मनयिहरु पालना गनम िन्जरु गदमछु । साथै करारिा उल्लेस्खि शिमहरु पूणम रुपिा पालना गनेछु र करारको 
सियभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम कस्म्ििा ३ िवहनाको पूवम सूचना ठदई कायामलयिा मनवेदन ठदनेछु । 

उम्िेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

मिमि: 

कायामलयले भनेः 
रमसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुज ुगनेको नाि र दस्िखिः 
मिमि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि गनेको 
दस्िखि 
मिमि : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनािा उल्लेस्खि लगायि मनम्नमलस्खि कागजािहरु अमनवायम रुपिा उम्िेदवार आफैले प्रिास्णि गरी पेश गनुम पनेछ । 

हालसालै स्खचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
िखुाकृमि देस्खने 
फोटो यहाँ टास्ने र 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारले 
दस्िखि 
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(१) नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमलवप,   (२) सिकििा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रमिमलवप, (३) न्यूनिि शैस्िक 
योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररमत्रक प्रिाणपत्रको प्रमिमलवप, प्राववमिक कायम (इस्न्जमनयररङ्ग, स्वास््य िथा पश ु स्चवकत्सा लगायिका अन्य िेत्र) का लामग 
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रमिमलवप, िामलि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रमिमलवप, आठद । 
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अनसूुची - ४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बस्न्िि करार सम्झौिाको ढाँचा) 
करार सम्झौिा 

 

मिक्वाखोला गाउँ कायमपामलकाको कायामलय, (यसपमछ पवहलो पि भमनएको) र 
....................स्जल्ला, ...................नगरपामलका/गाउँपामलका/उप/िहानगरपामलका, वडा नं. 
..... बस्ने श्री ............................................................ (यसपमछ दोश्रो पि भमनएको) 
का बीच मिक्वाखोला गाउँपामलकाको ................................................ को कािकाज गनम 
गराउन मिमि २०   /......./...... को मनणमय अनसुार देहायका कायम/शिमको अमिनिा रवह 
दोश्रो पिले पवहलो पिलाई सेवा उपलब्ि गराउन िन्जरु भएकाले यो करारको संझौिा गरी 
एक/एक प्रमि आपसिा बसु्झ मलयौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो पिले आफुलाई िोवकएको संलग्न कायम वववरण अनसुारको 

कायम पवहलो पिले िोकेको सिय र स्थानिा उपस्स्थि भई गनुम पनेछ र आवश्यकिानसुार 
थप काि गनुम पनेछ । 

२. कािगनुम पने स्थान 
:...............................................................................................।  

३. करारिा काि गरे बापि पाउँन ेपाररश्रमिक : प्रत्येक िवहना व्यमिि भएपमछ, पवहलो पिले 
दोश्रो पिलाई िामसक रुपिा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रमिक उपलब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो पिले मिक्वाखोला गाउँपामलकाको प्रचमलि कानूनिा ब्यवस्था 
भएका आचरण िथा अनशुासन सम्बन्िी व्यवस्थाहरु पालना गनुम पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पिलाई साबमजमनक मबदा बाहेक अन्य कुन ैपमन वकमसिको मबदा उपलब्ि हनु े
छैन । साथै कायामलयको लामग आवश्यक परेको खण्डिा मबदाको ठदनिा पमन सेवा 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ । यसरी सावमजमनक मबदाको ठदनिा कायामलयिा काि लगाए बापि 
िामसक करार रकिको दािासाहीले रकि दोश्रो पिलाई ठदईनेछ ।  

६. कायामलय सम्पस्त्तको सरुिाः दोस्रो पिले कायामलयको चल अचल सम्पस्त्तको नोक्सानी वा 
वहनामिना गरेिा सो को िमिपूमिम वा हानी नोक्सानीको मबगो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई 
ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्यिाः दोस्रो पिले कायामलयको कागजपत्र, स्जन्सी सािान एवं गोप्य कुरा वा कागजाि 
कुनै अनमिकृि व्यस्क्त वा देशलाई उपलब्ि गराएको प्रिास्णि भएिा दोस्रो पिलाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्तिपूमिम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कालो 
सूचीिा सिेि रास्खनेछ ।   

८. करार अवमिः यो करार २०...।........।..........देस्ख लाग ुभई २०.....असार.......सम्िको 
लामग हनुेछ ।  
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९. कायमसम्पादन िूल्याकंनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कायम सम्पादन िूल्यांकन गने र सो 
िूल्यांकन गदाम सालवसाली मनरन्िरिा ठदन उपयकु्त देस्खएिा कायमववमिको दफा ९ बिोस्जि 
करार मनस्श्चि अवमिको लामग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रमिक कट्टी र करार सेवाको शिमको अन्त्यः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई लगािार ७ 
(साि) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपलब्ि नगराएिा, सन्िोषजनक सेवा ठदन नसकेिा 
अनपुस्स्थि रहेको अवमिको पाररश्रमिक दािासावहले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 
नगरेिा स्विः यो संझौिा पवहलो पिले रि गरी अको ब्यवस्था गनम वािा पने छैन । 
दोश्रो पिले शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्य कुन ैकारणले सेवा ठदन असिथम भएिा 
वा काि सन्िोषजनक नभएिा वा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेिा दोश्रो 
पिसंगको संझौिा रि गनम सक्नेछ र मनजको सट्टा अको व्यस्क्त करारिा रास्ख काि 
लगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पिले यस करार बिोस्जि काि गरेकै आिारिा पमछ कुनै पमन पदिा 
अस्थायी वा स्थायी मनयसु्क्त हनुाका लामग दाबी गनम पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचमलि कानून लागू हनुःे यस संझौिािा उल्लेख नभएको कुरा प्रचमलि नेपाल कानून 
बिोस्जि हनुेछ ।  

 

गाउँपामलकाको िफम बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यस्क्त):  
हस्िािर : हस्िािर :  
नाि :    नाि : 
पद :  िेगाना :  
कायामलयको छापः  
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अनसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँग सम्बस्न्िि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

मिक्वाखोला गाउँ कायमपामलकको कायामलय 
थलङ, िाप्लेजङु  

प्रदेश नं. १, नेपाल 
च.नं.         मिमिः    
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

ववषयः करार सम्बन्ििा । 

िपाईलाई मिमि २०....।....।... मनणमयानसुार सूस्चकरण गररए बिोस्जि ............................ 
(पदको नाि वा काि) का लामग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौिा) बिोस्जि मिमि 
२०.....।....।...  देस्ख २०.....।.....।.... सम्ि करारिा रास्खएको हुँदा संलग्न कायमशिम 
अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवमक र व्यवसावयक िूल्य िान्यिा अनरुुप गनुमहनु जानकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि किमव्य पालना गदाम यस गाउँपामलकाको किमचारीले पालना गनुमपने 
आचार संवहिा र आचरणको सिेि पररपालना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

बोिाथमः 
श्री आमथमक प्रशासन शाखाः प्रिास्णि हास्जर/Time Sheet सवहिको प्रमिवेदनका आिारिा सम्झौिा 

बिोस्जिको रकि िामसक रूपिा उपलब्ि गराउनहुनु ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री वडा कायामलय, ....................................  
गाउँ कायमपामलकाको कायामलय । 

आज्ञवले, 

श्री रू्डनल रवई 

प्रिुख प्रिवसकीर् अडधकृत 

डिक्ववखोलव गवउँपवडलकव, 

तवपे्लजुङ 


