
 

 

 

 

 

  

लिख ुपिके गाउँिालिका 

स्थालिय राजित्र 

खण्ड ५                        संख्या २                       लिल िः२०७८/०३/१२ 

भाग-२ 

लिख ुपिके गाउँिालिका 
 

लिख ुपिके गाउँिालिकािा करारिा प्रापिलिक किमचारी व्यिस्थािि गिे सम्बन्िी  

कायमपिलि, २०७८ 
 

लिख ुपिके गाउँिालिकािे उििब्ि गराउिे सेिा प्रिाह र पिकास लििामणको कायमिाई व्यिस्स्थ  र प्रभािकारी बिाउि स्िीकृ  
किमचारी दरिस्न्दको अलिििा रही प्रापिलिक किमचारीको ररक्त िदिा करार सम्झौ ाका आिारिा सेिा करारिा लिि ेकायमिाई 
व्यिस्स्थ  गिमका िालग लिख ुपिके गाँउ कायमिालिकािे यो कायमपिलि स्िीकृ  गरी जारी गरेको छ ।  
 
१. संस्िप्त िाि र प्रारम्भिः 

क. यस कायमपिलिको िाि "लिख ु पिके गाउँिालिका करारिा प्रापिलिक किमचारी व्यिस्थािि सम्बन्िी कायमपिलि, 
२०७८" रहेको छ ।  

ख. यो कायमपिलि कायमिालिकािे लिणमय गरेको लिल बाट प्रारम्भ हिुेछ ।  

 
२. िररभाषािः  पिषय िा प्रसंगिे अको अथम ििागेिा यस कायमपिलििा- 

क.  "अध्यि " भन्नािे क्रिशिः गाउँिालिकाको अध्यि  सम्झि ुिदमछ । 



ख.  "ऐि" भन्नािे “स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४” सम्झि ुिदमछ ।  
ग.  "कायमपिलि" भन्नािे “ लिख ु पिके गाउँिालिकािा करारिा प्रापिलिक किमचारी व्यिस्थािि सम्बन्िी कायमपिलि, 

२०७८”  सम्झि ुिदमछ ।  
घ.  "कायामिय" भन्नािे गाउँ कायमिालिकाको कायामिय सम्झि ुिदमछ । 
ङ. "प्रापिलिक किमचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोस्जि प्रापिलिक सेिा उििब्ि गराउि ेगरी व्यिस्था भएका किमचारी 

सम्झि ुिदमछ । 
च. "सलिल " भन्नािे दफा ५ बिोस्जि गठि  अन् िा ाम  था सूस्चकरण सलिल  सम्झि ुिदमछ । 

 
३. कायमपिलि िागू हिु ेिेत्र र सेिािः (१) स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ८३ को उिदफा (७)  था 

स्थािीय  हिा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्थाको दफा १४(४) बिोस्जि प्रापिलिक किमचारी करारिा राख्न ेप्रयोजिको 
िालग यो कायमपिलि स्िीकृ  गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायामियिे देहायको सेिासँग सम्बस्न्ि  प्रापिलिक किमचारी यस कायमपिलि बिोस्जि अिलि  ोकी करारिा 
राख्न सक्िछेिः  

(क) इस्न्जलियररङ्ग सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ख) कृपष सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ग) िश ुसेिासँग सम्बस्न्ि  
(घ) िि सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बस्न्ि  
(छ) अन्य कुिै प्रापिलिक सेिासँग सम्बस्न्ि  । 

 
४. छिौट सम्बन्िी व्यिस्थािः दफा ३ बिोस्जिका प्रापिलिक किमचारी कायामियिे करारिा राख्न ेप्रयोजिको िालग सूस्चकरण 

 था छिौट सम्बन्िी व्यिस्था देहाय बिोस्जि हिुछेिः  
(१) प्रापिलिक किमचारीको अिसूुस्च - १ बिोस्जि स्िीकृ  कायम पििरण बिोस्जि िद िा सेिा िेत्र  था 

सम्बस्न्ि  सेिा सिूहको योग्य ा, िाररश्रलिक, सेिा श म सिे   ोकी सम्बस्न्ि  कायामियको सूचिािाटी िा िेभसाईट 
 था अन्य कुिै सािमजलिक स्थििा अिसूुची - २ बिोस्जिको ढाँचािा कम् ीिा १५ (िन्र) ठदिको सूचिा प्रकाशि 
गिुमििेछ । 

(२) आिेदि फारािको ििूिा अिसूुची - ३ बिोस्जि हिुेछ । आिेदि दस् रु गाउँिालिका कायामियबाट लििामरण 
भए बिोस्जि हिुछे ।  

(३) उिदफा (२) बिोस्जि ििम आएका आिेदिहरु देहायको आिारिा दफा ५ को सलिल िे िूल्याङ्कि गरी 
ससु्चकृ  गिुमििेछ :  

क. शैस्िक योग्य ा िाि  - ६० (सािी) अंक, (पिस्शष्ट शे्रणी िाि  ६०, प्रथि शे्रणी िाि  ५५, पि ीय 
शे्रणी िाि  ५०,   ृीय शे्रणी िाि  ४५, (लत्रभिुि पिश्वपिद्याियको अंक गणिाका आिारिा) ।शे्रणी 
िखिेुको हकिा ठि ीय शे्रणीको अंक प्रदाि गररिेछ । 



ख. कायम अिभुि िाि  - १० (दश) अंक (प्रल  िषम २ अंकको दरिे, प्रिास्ण  पििरण संिग्ि भएको 
हिुिुिे) । 

ग. स्थािीय बालसन्दािाई देहाय बिोस्जि - १० (दश) अंक  
१. लिख ुपिके गाउँिालिकाको बालसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सोिखुमु्ब ुस्जल्िाको बालसन्दा भएिा - ५ अंक  

घ. अन् िा ामिा अलिक ि २० अंक । यस अिसुार अकं प्रदाि गदाम न्यिु ि ८ (आि) र अलिक ि १४ 
(चौि) को सीिालभत्र रही प्रदाि गिुमििेछ ।  

(४) उिदफा (१) बिोस्जि आिेदि गिे उम्िेदिारिे संघीय िोक सेिा आयोगिे  ोकेको न्यूि ि योग्य ा 
हालसि गरेको हिुिुिेछ । 

 
५. अन् िाम ाम र सूस्चकरण सलिल िः िाग िद संख्याका आिारिा कायमपिलिको दफा (४) को उिदफा (३) बिोस्जि उच्च ि 

अंक प्राप्त गरेका उम्िेदिारिाई प्रारस्म्भक छिौट गिम र अन् िाम ाम सिे  लिई सूस्चकरणको लसफाररस गिम देहायको 
अन् रिा ाम  था सूस्चकरण सलिल  रहिेछिः 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ      -  संयोजक 
(ख) अध्यििे  ोकेको किमचारी     -  सदस्य 
(ग) गाउँिालिकाको पिषयग  शाखा प्रिखु - सदस्य 
पिषयग  शाखा प्रिखु िभएको अिस्थािा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे  ोकेको किमचारीिे सदस्यका रुििा कायम गिेछ 

। 
६. सूस्चकरणको पििरण प्रकाशि गिे : (१) दफा ४ बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गिे उम्िेदिारहरु दफा ५ 

बिोस्जिको सलिल को लसफाररसको आिारिा कायामियिे उम्िेदिारहरुको रोि िम्बर, िाि थर, िेगािा, काि गिम 
 ोपकएको शाखा आठद सिे  उल्िेख गरी योग्य ाक्रि अिसुार सूस्चकरणको पििरण प्रकाशि गिेछ ।  

(२) उिदफा (१) बिोस्जि सूस्चकरण प्रकाशि गदाम िद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा िैकस्ल्िक उम्िेदिारको 
सूची सिे  प्रकाशि गिुमििेछ र लसफाररश भएका उम्िेदिारहरुको सूची सूचिा िाटीिा सिे  टाँस गिुमििेछ ।  

 र आिेदि िै कि िरेको अिस्थािा कि उम्िेदिार ससु्चकरण गिम सपकिेछ ।  
(३) उिदफा (१) बिोस्जिका योग्य ाक्रििा रहेका उम्िेदिारिाई लछटो सञ्चार िाध्यिबाट जािकारी गराई 

सोको अलभिेख सिे  राख्निुिेछ ।  
७. करार गिेिः (१) कायामियिे सूस्चकृ  गरेका िखु्य उम्िेदिारिाई ७ (सा ) ठदिको म्याद ठदई करार गिम सूचिा 

ठदििुिेछ ।  
(२) उिदफा (१) बिोस्जिको अििी लभत्र करार सम्झौ ा गिम आउिे सूस्चकृ  उम्िेदिारसँग कायामियिे 

अिसूुची - १ बिोस्जिको कायम-पििरण सपह  अिसूुची - ४ बिोस्जिको ढाँचािा करार गिुमििेछ । उक्त अिलि लभत्र 
सम्िकम  राख्न िआएिा क्रिशिः िैकस्ल्िक उम्िेदिारिाई सूचिा ठदई करार गिम सपकिेछ । 

(३) उिदफा (२) बिोस्जि करार गरे िश्चा  अिसूुची - ५ बिोस्जको ित्र कायामियिे प्रापिलिक किमचारीिाई 
ठदििुिेछ ।  

(४) उिदफा (२) बिोस्जि कायामियिे कायमपििरण ठदँदा पिषयग  शाखा सिे   ोकी काििा िगाउि ुििेछ ।  



(५) यस कायमपिलि बिोस्जि करार गदाम सािान्य  आलथमक िषमको श्रािण १ (एक) देस्ख अको िषमको 
असारसम्िका िालग िात्र करार गिुम ििेछ ।  र उक्त िदिे गिुमििे काि सिाप्त भएिा िा ियामप्त िभएिा िा 
कायमप्रारम्भ िै िभएको अिस्थािा स्थािीय  हिे कािको बोझ र अििी हेरी करारको अििी घटाउि सक्िेछ ।  

(६) उिदफा (५) बिोस्जि एक आलथमक िषमको लिस्म्  सेिा करारिा लिएको व्यस्क्तिाई ििुिः अको िषमको िालग 
सेिा करारिा लिि ुिरेिा कायमसम्िादिको िूल्याङ्किका आिारिा शरुू करार सरह िालि सम्झौ ा गररिेछ ।  

(७) प्रापिलिक किमचारीिे स्िेच्छािे करार लिरन् र ा गिम िचाहेिा कम् ीिा १ (एक) िपहिा अगाडी कायामियिा 
लिस्ख  रुििा जािकारी गराउि ुििेछ । यसरी जािकारी िगराई करार अन्  गरी काि छोडेिा त्यस् ो व्यस्क्तिाई 
ििुिः करारिा काि गिे अिसर ठदईि ेछैि । 

(८) यस दफा पििरर को अिलि उल्िेख गरी िा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तािी भएिा 
सम्बस्न्ि  व्यस्क्तबाट सरकारी बाँकी सरह असिु उिर गररिेछ ।  

८. कायम श म, िाररश्रलिक र अिलि :  (१) यस कायमपिलि बिोस्जि सेिा करार सम्झौ ा गररएका प्रापिलिक किमचारीको 
िालसक िाररश्रलिक सम्बस्न्ि   ह िा िदको शरुु  िब स्केििा िबढ्िे गरी करार सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोस्जि 
हिुेछ । िेिाि सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्िेख भए अिसुार स्थािीय भत्ता उििब्ि गराउि सपकिछे ।  

(२)  कायामियिे कायम-पििरणिा उल्िेख भए बिोस्जि प्रगल को स्थिग  िा िस् गु  प्रल िेदिका आिारिा कायम 
सम्िादि अिसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता िा पफल्ड भत्ता उििब्ि गराउि सक्िेछ ।  

   र करार सम्झौ ािा उल्िेख िगररएको भ्रिण भत्ता, पफल्ड भत्ता िा अन्य भत्ता उििब्ि गराउि सपकिे छैि ्। 
(३) कायामियिे करारका प्रापिलिक किमचारीको िाररश्रलिक भकु्तािी गदाम लिजिे िपहिाभरी गरेको कािको 

प्रल िेदि  यार गिम िगाई सम्बस्न्ि  पिषयग  शाखाको लसफाररशको आिारिा िात्र भकु्तािी गिुम ििेछ । 
(४) यस कायमपिलि बिोस्जि प्रापिलिक किमचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा िलछ कुिै िलि िदिा अस्थायी 

िा स्थायी लियकु्ती हिुाका िालग कुिै िलि दाबी गिम िाउँिे छैि । 
(५) उिदफा (१) बिोस्जि करार गदाम काि शरुु गिे लिल  र अन्त्य गिे लिल  सिे  उल्िेख गिुमििेछ।  र 

त्यस् ो करारको अििी एक िटकिा १ (एक) िषम भन्दा बढी हिुे छैि । 
९. करार सिाप्तीिः (१) यस कायमपिलि बिोस्जि करार गररएको िद िा दरबन्दीिा प्रदेश िोक सेिा आयोगबाट किमचारी 

लसफाररस भई आएिा त्यस् ो व्यस्क्तको करार स्ि िः अन्त्य हिुेछ । 
(२) करार सम्झौ ा गररएको प्रापिलिक किमचारीको कायम सन् ोषजिक िभएको भलि कायमर  पिषयग  शाखा िा 
कायामियिे लसफाररश गरेिा अध्यििे आिश्यक छािपिि गिम िगाई सफाइको िौका ठदई कायामियिे जिुसकैु 
अिस्थािा करारबाट हटाउि सपकिछे ।  
 

१०. पिपिििः (१) यसअघी पिलभन्न प्रकृयाबाट लियकु्त भइ लिरन् र कायमर  किमचारीहरु यसै कायमपिलि बिोस्जि लियकु्त भएको 
िालििे छि ्। 

(२)  यस कायमपिलि कायामन्ियि क्रििा थि व्यिस्था गिुम िरेिा यस कायमपिलि  था प्रचलि  कािूिसँग िबास्झिे गरी 
गाउँिालिकािे आिश्यक लिणमय गिम सक्िेछ ।  

 
  



अिसूुची - १ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्ि  कायमपििरणको ढाँचा) 

लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 
चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश िं. १ िेिाि 

 
कायम पििरणको िििुािः 
प्रापिलिक किमचारीको िद िाििः  काि गिुमििे स्थाििः 
प्रापिलिक किमचारीको िाििः       
सिुररिेिकिः  प्रल िेदि िेश गिुमििे अलिकारीिः  
कायम पििरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अिसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बस्न्ि  आिेदिको ढाँचा) 
लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 

चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश िं. १ िेिाि 

 
करारिा सेिा लिि ेसम्बन्िी सूचिा 

(सचुिा प्रकास्श  लिल  : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउँिालिकाको िागी ..............................(पिषयग  शाखा) िा रहिे गरी 
.............................................................(िद) को रुििा देहायको संख्या र योग्य ा भएको प्रापिलिक किमचारी 
करारिा राख्न ुििे भएकािे योग्य ा िगेुका िेिािी िागररकहरुिे यो सूचिा प्रकास्श  भएको लिल िे १५ (िन्र) ठदि लभत्र 
ठदिको २:०० बजेसम्ि राजस्ि ल रेको रलसद सपह  दरखास्  ठदि हिु सम्िस्न्ि  सिैको िालग यो सूचिा प्रकाशि गररएको 
छ । यसको फाराि, दरखास्  दस् रु, कायम–पििरण, िाररश्रलिक, सेिाका श महरु सपह को पिस्  ृ पििरण कायामियबाट िा 
िेिसाइट www. ……………….  बाट उििब्ि हिुेछ ।  

िद िाि  संख्या 
  
  

२. शैस्िक योग्य ा र अिभुि (िििुा) : 
१. िेिािी िागररक । 
२. न्यूि ि योग्य ा (जस् ैिः िेिाि सरकारिाट िान्य ा प्राप्त पिश्वपिद्याियिाट .............. िा .............. । 
३. अिभुिको हकिा ........... उ ीणम गरी सम्बि कायमिा कम् ीिा ...... िषमको कायम अिभुि भएको  ।  
४. .... िषम उिेर िरुा भई .... िषम ििाघेको हिुिुिे । 
५. अन्य आिश्यक कागजा  । 
६. अन्य प्रचलि  काििुिारा अयोग्य िभएको । 
३. दरखास् िा संिग्ि गिुमििेिः उम्िेदिारको व्यस्क्तग  पििरण, शैस्िक योग्य ाको प्रिास्ण  प्रल लिपि, िेिािी िागररक ाको 

प्रिाणित्रको प्रिास्ण  प्रल लिपि, अिभुिको प्रिास्ण  प्रल लिपि  था प्रचलि  िेिाि कािूि बिोस्जि पिलभन्न काउस्न्सि िा 
िररषद् िा अन्यिा द ाम भएको प्रिास्ण  प्रल लिपि संिग्ि हिुिुिेछ । िेश गररिे सबै प्रल लिपिको िछाडी उम्िेदिार 
स्ियंिे हस् ािर गरी प्रिास्ण  गिे ।  

 
 
 
 



अिसूुची - ३ 
(बुदँा ४.२ सँग सम्बस्न्ि  दरखास्  फारािको ढाँचा) 

लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 
चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश िं. १ िेिाि 

 
करारको िालग दरखास्  फाराि 

पिज्ञािि िं....... 
िद,सेिा,सिहुिः-............ 

 
(क) िैयस्क्तक पििरण 

 िाि थर
  

(देििागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

िागररक ा िं: जारी गिे स्जल्िा : लिल  : 
स्थायी िेगािा क) स्जल्िा ख) ि.िा./गा.पि.स. ग) िडा िं 
 घ) टोि : ङ) िागम/घर िं. : च) फो िं. 
ित्राचार गिे िेगािा : ईिेि 
बाबकुो िाि, थर : जन्ि लिल  :             (पि.सं.िा)              (ईस्स्ि संि िा) 
बाजेको िाि, थर : हािको उिेर :             िषम            िपहिा 
 
(ख) शैस्िक योग्य ा/ ालिि (दरखास्  फाराि भरेको िदको िालग चापहिे आिश्यक न्यूि ि शैस्िक योग्य ा/ ालिि िात्र उल्िेख गिे) 

आिश्यक न्यूि ि योग्य ा पिश्वपिद्यािय/बोडम/ ालिि ठदि ेसंस्था शैस्िक उिालि/ ालिि  संकाय शे्रणी/प्रल श  िूि पिषय 
शैस्िक योग्य ा      

     
 ालिि      
 
(ग) अिभुि सम्बन्िी पििरण  

कायामिय िद सेिा/सिूह/उिसिूह शे्रणी/ ह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देस्ख सम्ि 
       
       

 
िैिे यस दरखास् िा खिुाएका सम्िूणम पििरणहरु सत्य छि ्। दरखास्  बझुाएको िदको सूचिाको िालग अयोग्य िहररिे गरी कुिै सजाय िाएको छैि ।  
कुिै कुरा ढाँटे िा िकुाएको िहररएिा प्रचलि  कािूि बिोस्जि सहिेछु/बझुाउिेछु । उम्िेदिारिे िाििा गिे भिी प्रचलि  कािूि  था यस दरखास्  फारािका  
िषृ्ठहरुिा उल्िेस्ख  सबै श म  था लियिहरु िाििा गिम िन्जरु गदमछु । साथै करारिा उल्िेस्ख  श महरु िूणम रुििा िाििा गिेछु र करारको सियभन्दा अगािै  
करारको अन्त्य गदाम कस्म् िा ३ िपहिाको िूिम सूचिा ठदई कायामियिा लििदेि ठदिछुे । 

उम्िेदिारको ल्याप्चे सहीछाि उम्िेदिारको दस् ख  
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

लिल : 

कायामियिे भिेिः 
रलसद/भौचर िं. : रोि िं. : 
दरखास्  अस्िीकृ  भए सो को कारण : 

हािसािै स्खचेको 
िासिोटम साईजको िरैु 
िखुाकृल  देस्खि े
फोटो यहा ँटास्ि ेर 
फोटो र फाराििा 
ििे गरी उम्िेदिारिे 
दस् ख  



दरखास्  रुज ुगिेको िाि र दस् ख िः 
लिल  : 

दरखास्  स्िीकृ /अस्िीकृ  गिेको 
दस् ख  
लिल  : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूचिािा उल्िेस्ख  िगाय  लिम्िलिस्ख  कागजा हरु अलििायम रुििा उम्िेदिार आफैिे प्रिास्ण  गरी िेश गिुम ििेछ । 
(१) िेिािी िागररक ाको प्रिाणित्रको प्रल लिपि,    
(२) सिकि ा र सम्बि आिश्यक ििेिा सो को प्रल लिपि,  
(३) न्यूि ि शैस्िक योग्य ाको प्रिाणित्र र चाररलत्रक प्रिाणित्रको प्रल लिपि, प्रापिलिक कायम (इस्न्जलियररङ्ग, स्िास््य  था िश ुस्चपकत्सा  
िगाय का अन्य िेत्र) का िालग आिश्यक ििे व्यिसापयक प्रिाणित्र (िाईसेन्स)को प्रल लिपि,  ालिि र अिभुि आिश्यक ििेिा  
सो सिे को प्रल लिपि,   आठद । 



अिसूुची - ४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बस्न्ि  करार सम्झौ ाको ढाँचा) 
करार सम्झौ ा 

 

लिख ु पिके गाउँ कायमिालिकाको कायामिय, (यसिलछ िपहिो िि भलिएको) र ....................स्जल्िा, .................. 
गाउँिालिका, िडा िं. ..... बस्िे श्री ............................................................ (यसिलछ दोश्रो िि भलिएको) का बीच 
लिख ु पिके गाउँिालिकाको ................................................. िदको कािकाज गिम गराउि लिल  २०७   
/......./...... को लिणमय अिसुार देहायका कायम/श मको अलिििा रपह दोश्रो िििे िपहिो िििाई सेिा उििब्ि गराउि 
िन्जरु भएकािे यो करारको संझौ ा गरी एक/एक प्रल  आिसिा बसु्झ लियौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो िििे आफुिाई  ोपकएको संिग्ि कायम पििरण अिसुारको कायम िपहिो िििे  ोकेको 

सिय र स्थाििा उिस्स्थ  भई गिुम ििेछ र आिश्यक ािसुार थि काि गिुम ििेछ । 
२. काि गिुम ििे स्थाि :...............................................................................................।  
३. करारिा काि गरे बाि  िाउँि ेिाररश्रलिक : प्रत्येक िपहिा व्यल   भएिलछ, िपहिो िििे दोश्रो िििाई िालसक रुििा 

रु. ...................(अिरेिी रु. ..................................................................िाररश्रलिक उििब्ि गराउिेछ ।  
४. आचरणको िाििािः दोश्रो िििे ...गाउँिालिकाको प्रचलि  कािूििा ब्यिस्था भएका आचरण  था अिशुासि सम्बन्िी 

व्यिस्थाहरु िाििा गिुम ििेछ ।  
५. पिदािः दोस्रो िििाई साबमजलिक लबदा बाहेक अन्य कुिै िलि पकलसिको लबदा उििब्ि हिु ेछैि । साथै कायामियको 

िालग आिश्यक िरेको खण्डिा लबदाको ठदििा िलि सेिा उििब्ि गराउि ुििेछ । यसरी सािमजलिक लबदाको ठदििा 
कायामियिा काि िगाए बाि  िालसक करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो िििाई ठदईिछे ।  

६. कायामिय सम्िस्त्तको सरुिािः दोस्रो िििे कायामियको चि अचि सम्िस्त्तको िोक्सािी िा पहिालििा गरेिा सो को 
िल िूल म िा हािी िोक्सािीको लबगो दोश्रो िििे िपहिो िििाई ठदि ुििेछ । 

७. गोप्य ािः दोस्रो िििे कायामियको कागजित्र, स्जन्सी सािाि एिं गोप्य कुरा िा कागजा  कुिै अिलिकृ  व्यस्क्त िा 
देशिाई उििब्ि गराएको प्रिास्ण  भएिा दोस्रो िििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हािी िोक्सािीको स्त िूल म 
दोश्रो ििबाट भराईिछे र कािो सूचीिा सिे  रास्खिछे ।   

८. करार अिलििः यो करार २०७...  ।........।..........देस्ख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्िको िालग हिुेछ ।  
९. कायमसम्िादि िूल्याकंििः िपहिो िििे दोस्रो ििको कायम सम्िादि िूल्यांकि गिे र सो िूल्यांकि गदाम साििसािी 

लिरन् र ा ठदि उियकु्त देस्खएिा कायमपिलिको दफा ९ बिोस्जि करार लिस्श्च  अिलिको िालग थि हिु सक्िेछ । 
१०. िाररश्रलिक क्ी र करार सेिाको श मको अन्त्यिः दोश्रो िििे िपहिो िििाई िगा ार ७ (सा ) ठदि भन्दा बढी उक्त 

सेिा उििब्ि िगराएिा, सन् ोषजिक सेिा ठदि िसकेिा अििुस्स्थ  रहेको अिलिको िाररश्रलिक दािासापहिे क्ा 
गररिेछ र सो भन्दा बढी सेिा िगरेिा स्ि िः यो संझौ ा िपहिो िििे रि गरी अको ब्यिस्था गिम िािा ििे छैि । 
दोश्रो िििे शारररीक रुििा अस्िस्थ भई िा अन्य कुिै कारणिे सेिा ठदि असिथम भएिा िा काि सन् ोषजिक 
िभएिा िा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघंि गरेिा दोश्रो ििसंगको संझौ ा रि गिम सक्िछे र लिजको स्ा 
अको व्यस्क्त करारिा रास्ख काि िगाउि बािा ििे छैि ।  

११. दािी ििगु्ििेः दोश्रो िििे यस करार बिोस्जि काि गरेकै आिारिा िलछ कुिै िलि िदिा अस्थायी िा स्थायी लियसु्क्त 
हिुाका िालग दाबी गिम िाँउिे छैि/गिे छैि । 

१२. प्रचलि  कािूि िागू हिुिेः यस संझौ ािा उल्िेख िभएको कुरा प्रचलि  िेिाि कािूि बिोस्जि हिुेछ ।  
 



गाउँिालिकाको  फम बाट :   दोस्रो िि (करार गिे व्यस्क्त):  
हस् ािर : हस् ािर :  
िाि :    िाि : 
िद :  िेगािा :  
कायामियको छाििः  
  

  



अिसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँग सम्बस्न्ि  करार सूचिा ित्रको ढाँचा) 

लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 
चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश िं. १ िेिाि 

 

च.िं.         लिल िः    
ि.सं.  
 

श्री ........................................, 
िेगािा ......................... 
 

पिषयिः करार सम्बन्ििा । 

 िाईिाई लिल  २०७...।....।... लिणमयािसुार सूस्चकरण गररए बिोस्जि ............................ (िदको िाि िा काि) का 
िालग यसैसाथ संिग्ि करार (सम्झौ ा) बिोस्जि लिल  २०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा 
रास्खएको हुँदा संिग्ि कायमश म अिरुुि आफिो काि इिान्दारीिूिमक र व्यिसापयक िूल्य िान्य ा अिरुुि गिुमहिु जािकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्िो काि क मव्य िाििा गदाम यस गाउँिालिकाको किमचारीिे िाििा गिुमििे आचार संपह ा र आचरणको 
सिे  िररिाििा हिु जािकारी गराइन्छ ।  

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

बोिाथमिः 
श्री आलथमक प्रशासि शाखािः कािको प्रल िेदिका आिारिा सम्झौ ा बिोस्जिको रकि िालसक रूििा उििब्ि गराउिहुिु ।  
श्री प्रशासि शाखािः हास्जरीको व्यिस्था हिु ।  
श्री िडा कायामिय, ....................................  

गाउँ कायमिालिकाको कायामिय । 
                                                                       आज्ञािे, 
                                                                      कृष्ण िौडेि 

प्रिखु प्रशासपकय अलिकृ  


