
तमानखोला गाउँपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �व�थापन गन� स�ब�धी 

काय�िविध, २०७७

तमानखोला गाउँपािलकाले उपल�ध गराउने सेवा �वाह र िवकास िनमा�णको काय�लाई �वि�थत र 

�भावकारी बनाउन यस गाउँपािलका/नगरपािलकाको लािग नेपाल सरकारले �वीकृत गरेको कम�चारी 

दरवि�दको अिधनमा रिह �ािविधक कम�चारीको �र� पदमा करार स�झौताका आधारमा सेवा करारमा 

िलने काय�लाई �वि�थत गन�का लािग तमानखोला गाउँ काय�पािलकाले िमित २०७७/05 /10 मा यो 

काय�िविध �वीकृत गरी जारी गरेकोछ । 

१. संि�� नाम र �ार�भः

क. यस काय�िविधको नाम "तमानखोला गाउँपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �व�थापन 

स�ब�धी काय�िविध, २०७७" रहेको छ । 

ख. यो काय�िविध काय�पािलकाले िनण�य गरेको िमितबाट �ार�भ �नेछ । 

२. प�रभाषाः िवषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय�िविधमा-

क. "अ�य� वा �मुख" भ�ाले �मशः गाउँपािलकाको अ�य� वा नगरपािलकाको �मुख स�झनु 

पद�छ ।

ख. "ऐन" भ�ाले “�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४” स�झनु पद�छ । 

ग. "काय�िविध" भ�ाले “तमानखोला गाउँपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �व�थापन 

स�ब�धी काय�िविध, २०७7” स�झनु पद�छ । 

घ. "काया�लय" भ�ाले गाउँ/नगर काय�पािलकाको काया�लय स�झनु पद�छ ।

ङ. "�ािविधक कम�चारी" भ�ाले दफा ३(२) बमोिजम �ािविधक सेवा उपल�ध गराउने गरी 

�व�था भएका कम�चारी स�झनु पद�छ ।

च. "सिमित" भ�ाले दफा ५ बमोिजम ग�ठत अ�तवाता� तथा सूिचकरण सिमित स�झनु पद�छ ।

३. काय�िविध लागू �ने �े� र सेवाः (१) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

उपदफा (७) तथा �थानीय तहमा सेवा �वाह स�ब�धी �व�थाको दफा १५(४) बमोिजम �ािविधक 

कम�चारी करारमा रा�े �योजनको लािग यो काय�िविध �वीकृत गरी लागू ग�रएको छ । 

(२) काया�लयले देहायको सेवासँग स�बि�धत �ािविधक कम�चारी यस काय�िविध बमोिजम 

अविध तोक� करारमा रा� स�ेछः 

(क) इि�जिनय�र�ग सेवासँग स�बि�धत

(ख) कृिष सेवासँग स�बि�धत

(ग) पशु सेवासँग स�बि�धत

(घ) वन सेवासँग स�बि�धत

(ङ) �वा��य सेवासँग स�बि�धत

(छ) अ�य कुनै �ािविधक सेवासँग स�बि�धत ।

४. छनौट स�ब�धी �व�थाः दफा ३ बमोिजमका �ािविधक कम�चारी काया�लयले करारमा रा�े 

�योजनको लािग सूिचकरण तथा छनौट स�ब�धी �व�था देहाय बमोिजम �नेछः 



(१) �ािविधक कम�चारीको अनुसूिच - १ बमोिजम �वीकृत काय� िववरण बमोिजम पद वा 

सेवा �े� तथा स�बि�धत सेवा समूहको यो�यता, पा�र�िमक, सेवा शत� समेत तोक� स�बि�धत 

काया�लयको सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अ�य कुनै साव�जिनक �थलमा अनुसूची - २ बमोिजमको 

ढाँचामा क�तीमा १५ (प��) �दनको सूचना �काशन गनु�पन�छ ।

(२) आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोिजम �नेछ । आवेदन द�तुर 

गाउँपािलका/नगरपािलकाबाट िनधा�रण भए बमोिजम �नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पन� आएका आवेदनह� देहायको आधारमा दफा ५ को सिमितले 

मू�या�कन गरी सुिचकृत गनु�पन�छ : 

क. शैि�क यो�यता वापत - ६० (साठी) अंक, (िविश� �ेणी वापत ६०, �थम �ेणी 

वापत ५५, ि�तीय �ेणी वापत ५०, तृतीय �ेणी वापत ४५, (ि�भुवन 

िव�िव�ालयको अंक गणनाका आधारमा) ।

ख. काय� अनुभव वापत - १० (दश) अंक (�ित वष� २ अंकको दरले, �मािणत िववरण 

संल� भएको �नुपन�) ।

ग. �थानीय बािस�दालाई देहाय बमोिजम - १० (दश) अंक 

१. स�बि�धत गाउँपािलका/नगरपािलकाको बािस�दा भएमा - १० अंक

२. स�बि�धत िज�लाको बािस�दा भएमा - ५ अंक 

घ. अ�तवाता�मा अिधकतम २० अंक । यस अनुसार अकं �दान गदा� �युनतम ८ (आठ) र 

अिधकतम १४ (चौध) को सीमािभ� रही �दान गनु�पन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम आवेदन माग गदा� �ािविधक काय� (इि�जिनय�रग, �वा��य तथा 

पशु िच�क�सा लगायतका अ�य �े�) का लािग आव�यक पन� �वसाियक �माणप� (लाईसे�स) �ा� 

गरेका �ि�ले मा� आवेदन �दन स�ेछन् ।

५. अ�तवा�ता� र सूिचकरण सिमितः माग पद सं�याका आधारमा काय�िविधको दफा (४) को उपदफा (३) 

बमोिजम उ�तम अंक �ा� गरेका उ�मेदवारलाई �ारि�भक छनौट गन� र अ�तवा�ता� समेत िलई 

सूिचकरणको िसफा�रस गन� देहायको अ�तरवाता� तथा सूिचकरण सिमित रहनेछः

(क) �मुख �शासक�य अिधकृत - संयोजक

(ख) अ�य� वा �मुखले तोकेको िवषय िव�को �पमा 

सरकारी सेवाको अिधकृत �तरको कम�चारी - सद�य

(ग) गाउँपािलका वा नगरपािलकाको िवषयगत शाखा �मुख - सद�य

६. सूिचकरणको िववरण �काशन गन� : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभ�दा बढी अंक �ा� गन� उ�मेदवारह� 

दफा ५ बमोिजमको सिमितको िसफा�रसको आधारमा काया�लयले उ�मेदवारह�को रोल न�बर, नाम 

थर, ठेगाना, काम गन� तो�कएको शाखा आ�द समेत उ�लेख गरी यो�यता�म अनुसार सूिचकरणको 

िववरण �काशन गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूिचकरण �काशन गदा� पद सं�या भ�दा दो�बर सं�यामा 

वैकि�पक उ�मेदवारको सूची समेत �काशन गनु�पन�छ र िसफा�रश भएका उ�मेदवारह�को सूची 

सूचना पाटीमा समेत टाँस गनु�पन�छ । 

तर आवेदन नै कम परेको अव�थामा कम उ�मेदवार सुिचकरण गन� स�कनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमका यो�यता�ममा रहेका उ�मेदवारलाई िछटो स�ार मा�यमबाट 

जानकारी गराई सोको अिभलेख समेत रा�ुपन�छ । 

७. करार गन�ः (१) काया�लयले सूिचकृत गरेका मु�य उ�मेदवारलाई ७ (सात) �दनको �याद �दई करार 

गन� सूचना �दनुपन�छ । 



(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी िभ� करार स�झौता गन� आउने सूिचकृत उ�मेदवारसँग 

काया�लयले अनुसूची - १ बमोिजमको काय�-िववरण सिहत अनुसूची - 4 बमोिजमको ढाँचामा करार 

गनु�पन�छ । उ� अविध िभ� स�पक� रा� नआएमा �मशः वैकि�पक उ�मेदवारलाई सूचना �दई 

करार गन� स�कनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प�ात अनुसूची - ५ बमोिजको प� काया�लयले 

�ािविधक कम�चारीलाई �दनुपन�छ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम काया�लयले काय�िववरण �ददा िवषयगत शाखा समेत तोक� 

काममा लगाउनु पन�छ । 

(५) यस काय�िविध बमोिजम करार गदा� सामा�यत आ�थक वष�को �ावण १ (एक) देिख अक� 

वष�को असारस�मका लािग मा� करार गनु� पन�छ । तर उ� पदले गनु�पन� काम समा� भएमा वा 

पया�� नभएमा वा काय��ार�भ नै नभएको अव�थामा �थानीय तहले कामको बोझ र अवधी हेरी 

करारको अवधी घटाउन स�ेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आ�थक वष�को िनि�त सेवा करारमा िलएको �ि�लाई पुनः 

अक� वष�को लािग सेवा करारमा िलनु परेमा पुनः प�र�ण, छनौट र शु� करार सरह मािन स�झौता 

ग�रनेछ । 

(७) �ािविधक कम�चारीले �वे�छाले करार िनर�तरता गन� नचाहेमा क�तीमा १ (एक) मिहना 

अगाडी काया�लयमा िलिखत �पमा जानकारी गराउनु पन�छ । यसरी जानकारी नगराई करार अ�त 

गरी काम छोडेमा �य�तो �ि�लाई पुनः करारमा काम गन� अवसर �दईने छैन ।

(८) यस दफा िवप�रतको अविध उ�लेख गरी वा करारमा उ�लेख भए भ�दा बढी रकम 

भु�ानी �दएमा �यसरी अविध उ�लेख गन� वा रकम भु�ानी गन� कम�चारीको तलव भ�ाबाट क�ा 

गरी असूल उपर ग�रनेछ र िवभागीय कारवाही समेत ग�रनेछ । 

८. काय� शत�, पा�र�िमक र अविध :  (१) यस काय�िविध बमोिजम सेवा करार स�झौता ग�रएका 

�ािविधक कम�चारीको मािसक पा�र�िमक स�बि�धत तह वा पदको शु� तलब �केलमा नब�ने गरी 

करार स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजम �नेछ । �थानीय भ�ा पाउने �थानमा नेपाल सरकारको 

दररेट बमोिजम करारमा उ�लेख भए अनुसार �थानीय भ�ा उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(२)  काया�लयले काय�-िववरणमा उ�लेख भए बमोिजम �गितको �थलगत वा व�तुगत 

�ितवेदनका आधारमा काय� स�पादन अनुसार करारमा उ�लेख गरी �मण भ�ा वा �फ�ड भ�ा 

उपल�ध गराउन स�ेछ । 

तर करार स�झौतामा उ�लेख नग�रएको �मण भ�ा, �फ�ड भ�ा वा अ�य भ�ा उपल�ध 

गराउन स�कने छैन् ।

(३) काया�लयले करारका �ािविधक कम�चारीको पा�र�िमक भु�ानी गदा� िनजले मिहनाभरी 

गरेको कामको िववरण (Time Sheet) सिहतको �ितवेदन तयार गन� लगाई स�बि�धत िवषयगत 

शाखाको िसफा�रशको आधारमा मा� भु�ानी गनु� पन�छ ।

(४) यस काय�िविध बमोिजम �ािविधक कम�चारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पिछ कुनै 

पिन पदमा अ�थायी वा �थायी िनयु�� �नाका लािग कुनै पिन दाबी गन� पाउँने छैन ।

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा� काम शु� गन� िमित र अ��य गन� िमित समेत उ�लेख 

गनु�पन�छ। तर �य�तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वष� भ�दा बढी �ने छैन ।

९. करार समा�ीः (१) यस काय�िविध बमोिजम करार ग�रएको पद वा दरब�दीमा नेपालको संिवधान 

बमोिजम कम�चारी समायोजन भई ख�टई आएमा �य�तो �ि�को करार �वतः अ��य �नेछ ।



(२) करार स�झौता ग�रएको �ािविधक कम�चारीको काय� स�तोषजनक नभएको भिन काय�रत 

िवषयगत शाखा वा काया�लयले िसफा�रश गरेमा अ�य� वा �मुखले आव�यक छानिवन गन� लगाई 

सफाइको मौका �दई काया�लयले जुनसुकै अव�थामा करारबाट हटाउन स�कनेछ । 

१०. िविवधः यस काय�िविध काया��वयन �ममा थप �व�था गनु� परेमा यस काय�िविध तथा �चिलत 

कानूनसँग नबािझने गरी गाउँपािलका/नगरपािलकाले आव�यक िनण�य गन� स�ेछ । 



अनुसूची - १

(बुँदा ४.१सँग स�बि�धत काय�िववरणको ढाँचा)

 तमानखोला गाउँ काय�पािलकको काया�लय

बो�गादोभान, बा�लु�ग

ग�डक� �देश, नेपाल

काय� िववरणको नमुनाः

�ािविधक कम�चारीको पद नामः काम गनु�पन� �थानः

�ािविधक कम�चारीको नामः 

सुप�रवे�कः �ितवेदन पेश गनु�पन� अिधकारीः 

काय� िववरणः

१. 

२. 

३.

४.

५.

६.

७.

 



अनुसूची - २

(बुँदा ४.१सँग स�बि�धत आवेदनको ढाँचा)

तमानखोला गाउँ काय�पािलकको काया�लय

बो�गादोभान, बा�लु�ग

ग�डक� �देश, नेपाल

करारमा सेवा िलने स�ब�धी सूचना

(सुचना �कािशत िमित : २०७  /    /     )

तमानखोला गाउँपािलकाको लागी ..............................(िवषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.............................................................(पद) को �पमा देहायको सं�या र यो�यता भएको 

�ािविधक कम�चारी करारमा रा�ु पन� भएकाले यो�यता पुगेका नेपाली नाग�रकह�ले यो सूचना �कािशत 

भएको िमितले १५ (प��) �दन िभ� �दनको २:०० बजेस�म राज�व ितरेको रिसद सिहत दरखा�त �दन �न 

स�वि�धत सवैको लािग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । यसको फाराम, दरखा�त द�तुर, काय�–िववरण, 

पा�र�िमक, सेवाका शत�ह� सिहतको िव�तृत िववरण काया�लयबाट वा वेवसाइट 

www.ito.tamankholamun.gov.np बाट उपल�ध �नेछ । 

पद नाम सं�या

२. शैि�क यो�यता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपाली नाग�रक ।

२. �यूनतम यो�यता (ज�तैः नेपाल सरकारवाट मा�यता �ा� िव�िव�ालयवाट Civil Engineering मा 

�ातक (B.E) र कुनै स�ब� िवषयमा िवषयमा �ातको�र गरेको ।

३. अनुभवको हकमा B.E उतीण� गरी स�ब� काय�मा क�तीमा ...... वष�को काय� अनुभव भएको  । 

४. .... वष� उमेर पुरा भई .... वष� ननाघेको �नुपन� ।

५. नेपाल इि�जिनय�र�ग काउि�सलमा दता� भएको (�माणप�) ।

६. अ�य �चिलत कानुन�ारा अयो�य नभएको ।

३. दरखा�तमा संल� गनु�पन�ः उ�मेदवारको �ि�गत िववरण, शैि�क यो�यताको �मािणत �ितिलिप, 

नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �मािणत �ितिलिप, अनुभवको �मािणत �ितिलिप तथा �चिलत 

नेपाल कानून बमोिजम िविभ� काउि�सल वा प�रषद् वा अ�यमा दता� भएको �मािणत �ितिलिप 

संल� �नुपन�छ । पेश ग�रने सबै �ितिलिपको पछाडी उ�मेदवार �वयंले ह�ता�र गरी �मािणत गन� । 

अनुसूची - ३

(बुँदा ४.२ सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाँचा)

तमानखोला गाउँ काय�पािलकको काया�लय

बो�गादोभान, बा�लु�ग

ग�डक� �देश, नेपाल

करारको लािग दरखा�त फाराम

(क) वैयि�क िववरण

नाम थर (देवनागरीमा)

(अं�ेजी ठूलो अ�रमा) िल�ग:

हालसालै िखचेको 

पासपोट� साईजको पुरै 

मुखाकृित देिखने फोटो 

यहाँ टा�े र फोटो र 

फाराममा पन� गरी 

उ�मेदवारले द�तखत



नाग�रकता नं: जारी गन� िज�ला : िमित :

�थायी ठेगाना क) िज�ला ख) न.पा./गा.िव.स. ग) वडा नं

घ) टोल : ङ) माग�/घर नं. : च) फो नं.

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल

बाबुको नाम, थर : ज�म िमित :             (िव.सं.मा)              (ईि�व संवतमा)

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वष�            मिहना

(ख) शैि�क यो�यता/तािलम (दरखा�त फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव�यक �यूनतम शैि�क यो�यता/तािलम मा� उ�लेख गन�)

आव�यक �यूनतम यो�यता िव�िव�ालय/बोड�/तािलम �दने सं�था शैि�क उपािध/तािलम संकाय �ेणी/�ितशत मूल िवषय

शैि�क यो�यता

तािलम

(ग) अनुभव स�ब�धी िववरण 

काया�लय पद सेवा/समूह/उपसमूह �ेणी/तह �थायी/अ�थायी/करार
अविध

देिख स�म

मैले यस दरखा�तमा खुलाएका स�पूण� िववरणह� स�य छन् । दरखा�त बुझाएको पदको सूचनाको लािग अयो�य ठह�रने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा 

लुकाएको ठह�रएमा �चिलत कानून बमोिजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उ�मेदवारले पालना गन� भनी �चिलत कानून तथा यस दरखा�त फारामका पृ�ह�मा उ�लेिखत सबै शत� 

तथा िनयमह� पालना गन� म�जुर गद�छु । साथै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पूण� �पमा पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगावै करारको अ��य गदा� कि�तमा ३ मिहनाको 

पूव� सूचना �दई काया�लयमा िनवेदन �दनेछु ।

उ�मेदवारको �या�चे सहीछाप उ�मेदवारको द�तखत

दायाँ बायाँ

िमित:

काया�लयले भन�ः

रिसद/भौचर नं. : रोल नं. :

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण :

दरखा�त �जु गन�को नाम र द�तखतः

िमित :

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को 

द�तखत

िमित :

��� : दरखा�त साथ सूचनामा उ�लेिखत लगायत िन�िलिखत कागजातह� अिनवाय� �पमा उ�मेदवार आफैले �मािणत गरी पेश गनु� पन�छ ।

(१) नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिप,   (२) समक�ता र स�ब� आव�यक पन�मा सो को �ितिलिप, (३) �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप� र 

चा�रि�क �माणप�को �ितिलिप, �ािविधक काय� (इि�जिनय�र�ग, �वा��य तथा पशु िच�क�सा लगायतका अ�य �े�) का लािग आव�यक पन� �वसाियक �माणप� 

(लाईसे�स)को �ितिलिप, तािलम र अनुभव आव�यक पन�मा सो समेतको �ितिलिप, आ�द ।



अनुसूची - ४

(बुँदा ७.१ सँग स�बि�धत करार स�झौताको ढाँचा)

करार स�झौता

तमानखोला गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, (यसपिछ पिहलो प� भिनएको) र ....................िज�ला, 

...................नगरपािलका/गाउँपािलका, वडा नं. ..... ब�े �ी 

............................................................ (यसपिछ दो�ो प� भिनएको) का बीच तमानखोला 

गाउँपािलकाको .................................................(इि�जिनयर) को कामकाज गन� गराउन िमित २०७   

/......./...... को िनण�य अनुसार देहायका काय�/शत�को अिधनमा रिह दो�ो प�ले पिहलो प�लाई सेवा 

उपल�ध गराउन म�जुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक �ित आपसमा बुिझ िलय� �दय� :

१. कामकाज स�ब�धमा : दो�ो प�ले आफुलाई तो�कएको संल� काय� िववरण अनुसारको काय� पिहलो 

प�ले तोकेको समय र �थानमा उपि�थत भई गनु� पन�छ र आव�यकतानुसार थप काम गनु� पन�छ ।

२. काम गनु� पन� �थान :...............................................................................................  
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा�र�िमक : ��येक मिहना �ितत भएपिछ, पिहलो प�ले दो�ो 

प�लाई मािसक �पमा �. ...................(अ�रेपी �. 

..................................................................पा�र�िमक उपल�ध गराउनेछ । 

४. आचरणको पालनाः दो�ो प�ले ...गाउँपािलका/नगरपािलकाको �चिलत कानूनमा �यव�था भएका 

आचरण तथा अनुशासन स�ब�धी �व�थाह� पालना गनु� पन�छ । 

५. िवदाः दो�ो प�लाई साब�जिनक िबदा बाहेक अ�य कुनै पिन �किसमको िबदा उपल�ध �ने छैन । 

साथै काया�लयको लािग आव�यक परेको ख�डमा िबदाको �दनमा पिन सेवा उपल�ध गराउनु पन�छ । 

यसरी साव�जिनक िबदाको �दनमा काया�लयमा काम लगाए बापत मािसक करार रकमको 

दामासाहीले रकम दो�ो प�लाई �दईनेछ । 

६. काया�लय स�पि�को सुर�ाः दो�ो प�ले काया�लयको चल अचल स�पि�को नो�सानी वा िहनािमना 

गरेमा सो को �ितपू�त वा हानी नो�सानीको िबगो दो�ो प�ले पिहलो प�लाई �दनु पन�छ ।

७. गो�यताः दो�ो प�ले काया�लयको कागजप�, िज�सी सामान एवं गो�य कुरा वा कागजात कुनै 

अनिधकृत �ि� वा देशलाई उपल�ध गराएको �मािणत भएमा दो�ो प�लाई करारबाट हटाई 

सोबाट भएको हानी नो�सानीको ि�तपू�त दो�ो प�बाट भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत रािखनेछ 

।  

८. करार अविधः यो करार २०७...  ।........।..........देिख लागु भई २०७.....असार १५ स�मको लािग 

�नेछ । 

९. काय�स�पादन मू�यांकनः पिहलो प�ले दो�ो प�को काय� स�पादन मू�यांकन गन� र सो मू�यांकन 

गदा� सालवसाली िनर�तरता �दन उपयु� देिखएमा काय�िविधको दफा ९ बमोिजम करार िनि�त 

अविधको लािग थप �न स�ेछ ।

१०. पा�र�िमक क�ी र करार सेवाको शत�को अ��यः दो�ो प�ले पिहलो प�लाई लगातार ७ (सात) �दन 

भ�दा बढी उ� सेवा उपल�ध नगराएमा, स�तोषजनक सेवा �दन नसकेमा अनुपि�थत रहेको 

अविधको पा�र�िमक दामासािहले क�ा ग�रनेछ र सो भ�दा बढी सेवा नगरेमा �वतः यो संझौता 

पिहलो प�ले र� गरी अक� �यव�था गन� वाधा पन� छैन । दो�ो प�ले शा�ररीक �पमा अ�व�थ भई 

वा अ�य कुनै कारणले सेवा �दन असमथ� भएमा वा काम स�तोषजनक नभएमा वा आचरण स�ब�धी 

कुराह� बराबर उ�लघंन गरेमा दो�ो प�संगको संझौता र� गन� स�ेछ र िनजको स�ा अक� �ि� 

करारमा रािख काम लगाउन बाधा पन� छैन । 

११. दावी नपु�ेः दो�ो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा अ�थायी वा 

�थायी िनयुि� �नाका लािग दाबी गन� पाँउने छैन/गन� छैन ।

१२. �चिलत कानून लागू �नेः यस संझौतामा उ�लेख नभएको कुरा �चिलत नेपाल कानून बमोिजम 

�नेछ । 



गाउँपािलका/नगरपािलकाको तफ�बाट :  दो�ो प� (करार गन� �ि�): 
ह�ता�र : ह�ता�र :

नाम :   नाम :

पद : ठेगाना : 

काया�लयको छापः 

 



अनुसूची - ५

(बुँदा ७.२ सँग स�बि�धत करार सूचना प�को ढाँचा)

तमानखोला गाउँ काय�पािलकको काया�लय

बो�गादोभान, बा�लु�ग

गणडक� �देश, नेपाल

च.नं. िमितः 

प.सं.

�ी ........................................,

ठेगाना .........................

िवषयः करार स�ब�धमा ।

तपाईलाई िमित २०७...।....।... िनण�यानुसार सूिचकरण ग�रए बमोिजम ............................ (पदको 

नाम वा काम) का लािग यसैसाथ संल� करार (स�झौता) बमोिजम िमित २०७....।....।...  देिख 

२०७....।.....।.... स�म करारमा रािखएको �ँदा संल� काय�शत� अनु�प आफनो काम इमा�दारीपूव�क र 

�वसाियक मू�य मा�यता अनु�प गनु��न जानकारी गराइ�छ । 

साथै आ�नो काम कत�� पालना गदा� यस गाउँपािलका/नगरपािलकाको कम�चारीले पालना गनु�पन� 

आचार संिहता र आचरणको समेत प�रपालना �न जानकारी गराइ�छ । 

.....................
�मुख �शासक�य अिधकृत

बोधाथ�ः

�ी आ�थक �शासन शाखाः �मािणत हािजर/Time Sheet सिहतको �ितवेदनका आधारमा स�झौता 

बमोिजमको रकम मािसक �पमा उपल�ध गराउनु�न । 

�ी �शासन शाखाः हािजरीको �व�था �न । 

�ी वडा काया�लय, तमानखोला गाउँ काय�पािलकाको काया�लय ।


