
 

 

 

 

 

  

लिख ुपिके गाउँिालिका 

स्थानीय राजित्र 

खण्ड ५                           संख्या २                           लिल िः२०७८/०३/१२ 

भाग-२ 

लिख ुपिके गाउँिालिका 
 

लिख ुपिके गाउँिालिकािा करारिा प्रापिलिक किमचारी व्यिस्थािन गने सम्बन्िी  

कायमपिलि,२०७८ 

(िपििो संशोिन) 
 

लिख ुपिके गाउँिालिकािे उििब्िगराउनसेेिा प्रिाि र पिकास लनिामणको कायमिाई व्यिस्स्थ  र प्रभािकारी बनाउन स्िीकृ  
किमचारी दरिस्न्दको अलिनिा रिी प्रापिलिक किमचारीको ररक्त िदिा करारसम्झौ ाका आिारिा सेिा करारिा लिन ेकायमिाई 
व्यिस्स्थ  गनमका िालग लिख ुपिके गाँउकायमिालिकािे यो कायमपिलि स्िीकृ  गरी जारी गरेकोछ ।  
 
१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भिः 

क. यस कायमपिलिको नाि "लिख ुपिकेगाउँिालिकाकरारिा प्रापिलिककिमचारी व्यिस्थािन सम्बन्िी कायमपिलि, २०७८" 
रिेको छ ।  

ख. यो कायमपिलि कायमिालिकािे लनणमय गरेको लिल बाट प्रारम्भ िनुेछ ।  

 
२. िररभाषािः  पिषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेिा यस कायमपिलििा- 



क.  "अध्यि " भन्नािे क्रिशिः गाउँिालिकाको अध्यि  सम्झन ुिदमछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुिदमछ ।  
ग.  "कायमपिलि" भन्नािे “ लिख ुपिके गाउँिालिकािाकरारिा प्रापिलिककिमचारी व्यिस्थािन सम्बन्िीकायमपिलि, २०७८”  

सम्झनिुदमछ ।  
घ.  "कायामिय" भन्नािे गाउँ कायमिालिकाको कायामियसम्झन ुिदमछ । 
ङ. "प्रापिलिक किमचारी" भन्नािे दफा ३(२) बिोस्जिप्रापिलिकसेिाउििब्िगराउनेगरीव्यिस्था भएका किमचारी सम्झन ु

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

 
३. कायमपिलि िागू िनु े िेत्र र सेिािः (१)स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उिदफा (७)  था 

स्थानीय  ििासेिाप्रिािसम्बन्िीव्यिस्थाकोदफा१४(४) बिोस्जि प्रापिलिक किमचारी करारिा राख्न े प्रयोजनको िालग 
योकायमपिलिस्िीकृ गरीिागू गररएको छ ।  

(२) कायामियिे देिायको सेिासँग सम्बस्न्ि  प्रापिलिक किमचारी यस कायमपिलि बिोस्जि अिलि  ोकी करारिा 
राख्न सक्नछेिः  

(क) इस्न्जलनयररङ्ग सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ख) कृपष सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ग) िश ुसेिासँग सम्बस्न्ि  
(घ) िन सेिासँग सम्बस्न्ि  
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बस्न्ि  
(छ) अन्यकुनैप्रापिलिकसेिासगँसम्बस्न्ि । 

 
४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थािः दफा ३ बिोस्जिकाप्रापिलिक किमचारी कायामियिे करारिा राख्न े प्रयोजनको िालग 

सूचीकरण,िररिा  था छनौट सम्बन्िी व्यिस्था देिाय बिोस्जि िनुेछिः  
(१) प्रापिलिक किमचारीको अनसूुस्च - १बिोस्जि स्िीकृ  कायम पििरण बिोस्जििद िा सेिा िेत्र  था सम्बस्न्ि  

सेिा सिूिको योग्य ा, िाररश्रलिक, सेिा श म सिे   ोकीसम्बस्न्ि कायामियकोसूचनािाटी 
िािेभसाईट थाअन्यकुनैसािमजलनकस्थििाअनसूुची - २बिोस्जिको ढाँचािा कम् ीिा १५ (िन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन 
गनुमिनेछ। 

(२) आिेदनफारािकोनिूनाअनसूुची - ३बिोस्जििनुेछ।आिेदन दस् रु गाउँिालिका कायामियबाट लनिामरण भए 
बिोस्जि िनुेछ ।  

(३) उिदफा (२) बिोस्जि िनम आएका आिेदनिरु देिायको आिारिा दफा ५ को सलिल िे िूल्याङ्कन गरी 
सचुीकृ  गनुमिनेछ :  



क. शैस्िक योग्य ा िाि  -१०(दश) अंक, (पिस्शष्ट शे्रणी िाि  १०, प्रथि शे्रणी िाि  ७.५, पि ीय शे्रणी 
िाि  ५,   ृीय शे्रणी िाि  २.५, (लत्रभिुन पिश्वपिद्याियको अंक गणनाका आिारिा) ।शे्रणी नखिेुको 
िकिा ठि ीय शे्रणीको अंक प्रदान गररनछे । 

ख. कायम अनभुि िाि  -१० (दश) अंक (प्रल  िषम २ अंकको दरिे, प्रिास्ण  पििरण संिग्न भएको िनुिुने) 
। 

ग. स्थानीय बालसन्दािाई देिाय बिोस्जि -१० (दश) अंक  
१. लिख ुपिके गाउँिालिकाको बालसन्दा भएिा -१० अंक 
२. सोिखुमु्ब ुस्जल्िाको बालसन्दा भएिा ०५ अंक  

घ. अन् िा ामिा अलिक ि २० अंक । यस अनसुारअकं प्रदानगदामन्यनु ि ८ (आि) र अलिक ि १४ 
(चौि) को सीिालभत्र रिी प्रदानगनुमिनेछ ।  

ङ. लिस्ख  िररिा-५०(िचास) अंक (िोक सेिा आयोग िे  ोकेको िाठ्यक्रि अनसुार) 
(४) उिदफा (२) बिोस्जि प्रापिलिक छैिौँ  ििा िनम आएका आिेदनिरु देिायको आिारिा दफा ६बिोस्जिको सलिल िे 

िूल्याङ्कन गरी सचुीकृ  गनुमिनेछ : 
 

क. शैस्िक योग्य ा िाि  -६० (सािी) अंक, (पिस्शष्ट शे्रणी िाि  ६०, प्रथि शे्रणी िाि  ५५, पि ीय 
शे्रणी िाि  ५०,   ृीय शे्रणी िाि  ४५, (लत्रभिुन पिश्वपिद्याियको अंक गणनाका आिारिा) ।शे्रणी 
नखिेुको िकिा ठि ीय शे्रणीको अंक प्रदान गररनेछ । 

ख. कायम अनभुि िाि  -१० (दश) अंक (प्रल  िषम २ अंकको दरिे, प्रिास्ण  पििरण संिग्न भएको िनुिुने) 
। 

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

          घ. अन् िाम ामिा अलिक ि २० अंक । यस अनसुारअकं प्रदानगदामन्यनु ि ८ (आि) र अलिक ि १४(चौि) 
को सीिालभत्र रिी प्रदानगनुमिनेछ 

 
(५) उिदफा (१) बिोस्जि आिेदन गने उम्िेदिारिे संघीय िोक सेिा आयोगिे  ोकेको न्यून ि शैस्िक योग्य ा िालसि 
गरेको िनुिुनेछ । 

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

उिदफा (४) बिोस्जि उच्च ि अंक प्राप्त गरेका उम्िेदिारिाई प्रारस्म्भक छनौट गनम र अन् िाम ाम सिे  लिई 
सूचीकरणको लसफाररस गनम देिायको अन् िाम ाम  था सूचीकरण सलिल  रिनेछिः 
(क) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ      - संयोजक 
(ख) अध्यििे  ोकेको किमचारी    -  सदस्य 
(ग) गाउँिालिकाको पिषयग  शाखा प्रिखु -        -     सदस्य 



पिषयग  शाखा प्रिखु नभएको अिस्थािा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे  ोकेको किमचारीिे सदस्यका रुििा कायम 
गनेछ। 

 
६. सूचीकरणको पििरण प्रकाशन गने : 
(१) दफा ४ (३ र ४) बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्िेदिारिरु दफा ५ बिोस्जिको सलिल को लसफाररसको 

आिारिा कायामियिे उम्िेदिारिरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनम  ोपकएको शाखा आठद सिे  उल्िेख 
गरी योग्य ाक्रि अनसुार सूचीकरणको पििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उिदफा (१) बिोस्जि सूस्चकरण प्रकाशन गदाम िद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यािा िैकस्ल्िक उम्िेदिारको सूची सिे  
प्रकाशन गनुमिनेछ र लसफाररश भएका उम्िेदिारिरुको सूची सूचना िाटीिा सिे  टाँस गनुमिनेछ ।  

 र आिेदन नै कि िरेको अिस्थािा कि उम्िेदिार ससु्चकरण गनम सपकनेछ ।  
(३) उिदफा (१) बिोस्जिका योग्य ाक्रििा रिेका उम्िेदिारिाई लछटो सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख 
सिे  राख्निुनेछ ।  
७. करार गनेिः (१) कायामियिे सूस्चकृ  गरेका िखु्य उम्िेदिारिाई ७ (सा ) ठदनको म्याद ठदई करार गनम सूचना 

ठदनिुनेछ । 
(२) उिदफा (१) बिोस्जिकोअििीलभत्रकरारसम्झौ ागनमआउनेसूचीकृ उम्िेदिारसँगकायामियिेअनसूुची - १ 

बिोस्जिको कायम-पििरण सपि अनसूुची - ४ बिोस्जिकोढाँचािा करार गनुमिनेछ ।उक्त अिलि लभत्र सम्िकम  राख्न 
नआएिा क्रिशिः िैकस्ल्िक उम्िेदिारिाई सूचना ठदई करार गनम सपकनेछ । 

(३) उिदफा (२) बिोस्जिकरार गरे िश्चा  अनसूुची -५ बिोस्जको ित्र कायामियिेप्रापिलिककिमचारीिाईठदनिुनेछ 
।  

(४) उिदफा (२) बिोस्जि कायामियिे कायमपििरण ठदँदा पिषयग  शाखा सिे   ोकी काििा िगाउन ुिनेछ ।  
(५) यस कायमपिलि बिोस्जि करार गदाम सािान्य आलथमक िषमको सरुुिा  श्रािण िपिना देस्ख िौष िसान्  सम्ि 

गरी छ(६) िपिनाको िागी  िात्र करार गनुम िनेछ 
। रउक्तिदिेगनुमिनेकािसिाप्तभएिािाियामप्तनभएिािाकायमप्रारम्भनैनभएकोअिस्थािास्थानीय ििेकािकोबोझरअििीिेरीकरा
रकोअििीघटाउनसक्नेछ। 

(६) उिदफा (५) बिोस्जिछ िपिनाको लनस्म् सेिाकरारिालिएकोव्यस्क्तिाईिनुिःअकोछ 
िपिनाकोिालगसेिाकरारिालिनिुरेिाकायमसम्िादनको िूल्याङ्कनका आिारिाशरुूकरारसरििालनसम्झौ ागररनछे। 

(७) प्रापिलिक किमचारीिे स्िेच्छािे करार लनरन् र ा गनम नचािेिा कम् ीिा १ (एक) िपिना अगाडी कायामियिा 
लिस्ख  रुििा जानकारी गराउन ु िनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्  गरी काि छोडेिा 
त्यस् ोव्यस्क्तिाईिनुिःकरारिाकािगनेअिसरठदईनेछैन। 

(८) यस दफा पििरर को अिलि उल्िेख गरी िा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तानी भएिा 
सम्बस्न्ि  व्यस्क्तबाट सरकारी बाँकी सरि असिु उिर गररनेछ ।  

(९)िालथ उल्िेस्ख  प्रपक्रया िाफम   िदि ुी भएका प्रापिलिक किमचारी को जनुसकैु सिय र करार अििीिा िद 
ररक्त िनु गएको खण्डिा दफा ४ बिोस्जि नयाँ िदि ुी को प्रपक्रया सरुु गररने छ साथै करार अििी  सपकएर सम्झौ ा 
निीकरण नभएको अिस्थािा सिे  सोिी बिोस्जि िदि ुी गररने छ। 



८. कायम श म, िाररश्रलिक र अिलि :  (१) यस कायमपिलि बिोस्जि सेिाकरारसम्झौ ागररएकाप्रापिलिककिमचारीको िालसक 
िाररश्रलिक सम्बस्न्ि  ििािदकोशरुु िबस्केििानबढ्नगेरीकरारसम्झौ ािा उल्िेख भए बिोस्जि िनुछे । नेिाि 
सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उििब्ि गराउन सपकनेछ ।  

(२) कायामियिे कायम-पििरणिा उल्िेख भए बिोस्जि प्रगल को स्थिग  िा िस् गु  प्रल िेदनका आिारिा कायम 
सम्िादन अनसुार करारिा उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता िा पफल्ड भत्ता उििब्ि गराउन सक्नेछ ।  

   र करारसम्झौ ािा उल्िेख नगररएकोभ्रिण भत्ता, पफल्ड भत्ता िा अन्य भत्ता उििब्ि गराउन सपकने छैन ्। 
(३) कायामियिे करारका प्रापिलिक किमचारीको िाररश्रलिक भकु्तानी गदाम लनजिे िपिनाभरी गरेको कािको 

प्रल िेदन  यार गनम िगाई सम्बस्न्ि  पिषयग  शाखाको लसफाररशको आिारिा िात्र भकु्तानी गनुम िनेछ । 
(४) यस कायमपिलि बिोस्जि प्रापिलिक किमचारीिे करारिा काि गरेकै आिारिा िलछ कुनै िलन िदिा अस्थायी 

िा स्थायी लनयकु्ती िनुाका िालग कुनै िलन दाबी गनम िाउँने छैन । 
(५) उिदफा (१) बिोस्जि करार गदाम काि शरुु गने लिल  र अन्त्य गने लिल  सिे  उल्िेख गनुमिनेछ।  र 

त्यस् ोकरारकोअििीएकिटकिा६ िपिना भन्दाबढीिनुे छैन । 
९. करार सिाप्तीिः (१) यस कायमपिलि बिोस्जि करार गररएको िद िा दरबन्दीिा प्रदेश िोक सेिा आयोगबाट किमचारी 

लसफाररस भई आएिा त्यस् ो व्यस्क्तको करार स्ि िः अन्त्य िनुेछ । 
(२) करारसम्झौ ागररएकोप्रापिलिक किमचारीको कायम सन् ोषजनक नभएको भलन कायमर  पिषयग  शाखा िा कायामियिे 
लसफाररश गरेिा अध्यििे आिश्यक छानपिन गनम िगाई सफाइको िौका ठदई कायामियिे जनुसकैु अिस्थािा करारबाट 
िटाउन सपकनेछ ।  
 

१०. पिपिििः 
(१)  यस कायमपिलि कायामन्ियनका क्रििा थि व्यिस्था गनुम िरेिा यस कायमपिलि  था प्रचलि  कानूनसँग नबास्झने गरी 

गाउँिालिकािे आिश्यक लनणमय गनम सक्नेछ ।  
 
  



अनसूुची -१ 
(बुदँा४.१सँगसम्बस्न्ि कायमपििरणकोढाँचा) 
लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 

चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश नं. १ नेिाि 

 
कायम पििरणको निनुािः 
प्रापिलिक किमचारीको िद नाििः  काि गनुमिने स्थानिः 
प्रापिलिक किमचारीको नाििः       
सिुररिेिकिः  प्रल िेदन िेश गनुमिने अलिकारीिः  
कायम पििरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनसूुची -२ 
(बुदँा४.१सँगसम्बस्न्ि आिेदनकोढाँचा) 
लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 

चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश नं. १ नेिाि 

 
करारिा सेिा लिन ेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकास्श  लिल  : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउँिालिकाको िागी ..............................(पिषयग  शाखा) िा रिने गरी 
.............................................................(िद) को रुििा देिायको संख्या र योग्य ा भएको प्रापिलिक किमचारी 
करारिा राख्न ुिने भएकािे योग्य ा िगेुका नेिािी नागररकिरुिे यो सूचना प्रकास्श  भएको लिल िे १५ (िन्र) ठदन लभत्र 
ठदनको २:०० बजेसम्ि राजस्ि ल रेको रलसद सपि  दरखास्  ठदन िनु सम्िस्न्ि  सिैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ । यसको फाराि, दरखास्  दस् रु, कायम–पििरण, िाररश्रलिक, सेिाका श मिरु सपि को पिस्  ृ पििरण कायामियबाट िा 
िेिसाइट www. ……………….  बाट उििब्ि िनुेछ ।  

िद नाि  संख्या 
  
  

२.शैस्िक योग्य ा र अनभुि (निनुा) : 
१. नेिािी नागररक । 
२. न्यून ि योग्य ा (जस् ैिः नेिाि सरकारिाट िान्य ा प्राप्त पिश्वपिद्याियिाट .............. िा .............. । 
३. अनभुिको िकिा ........... उ ीणम गरी सम्बि कायमिा कम् ीिा ...... िषमको कायम अनभुि भएको  ।  
४. उिेर िद सम्बन्ििािः िपििो करार सम्झौ ा अििी अन्त्य िुँदाको बख  नेिाि सरकारिे  ोकेको अलनिायम अिकासको उिेर 

िद ननाघेका आिेदकिरुको िकिा आिेदन लिन सपकनेछ। 
५. अन्य आिश्यक कागजा  । 
६. अन्य प्रचलि  काननुिारा अयोग्य नभएको । 
३. दरखास् िा संिग्न गनुमिनेिः उम्िेदिारको व्यस्क्तग  पििरण, शैस्िक योग्य ाको प्रिास्ण  प्रल लिपि, नेिािी नागररक ाको 

प्रिाणित्रको प्रिास्ण  प्रल लिपि, अनभुिको प्रिास्ण  प्रल लिपि  था प्रचलि  नेिाि कानून बिोस्जि पिलभन्न काउस्न्सि िा 
िररषद् िा अन्यिा द ाम भएको प्रिास्ण  प्रल लिपि संिग्न िनुिुनेछ । िेश गररने सबै प्रल लिपिको िछाडी उम्िेदिार 
स्ियंिे िस् ािर गरी प्रिास्ण  गने ।  

 
 
 



 
अनसूुची -३ 

(बुदँा४.२सँगसम्बस्न्ि दरखास् फारािकोढाँचा) 
लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 

चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश नं. १ नेिाि 

 
करारको िालग दरखास्  फाराि 

पिज्ञािन नं....... 
िद,सेिा,सििुिः-............ 

 
(क) िैयस्क्तक पििरण 

 नाि थर
  

(देिनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

नागररक ा नं: जारी गने स्जल्िा : लिल  : 
स्थायी िेगाना क) स्जल्िा ख) न.िा./गा.पि.स. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) िागम/घर नं. : च) फो नं. 
ित्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिल  :             (पि.सं.िा)              (ईस्स्ि संि िा) 
बाजेको नाि, थर : िािको उिेर :             िषम            िपिना 
 
(ख) शैस्िक योग्य ा/ ालिि (दरखास्  फाराि भरेको िदको िालग चापिने आिश्यक न्यून ि शैस्िक योग्य ा/ ालिि िात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यून ि योग्य ा पिश्वपिद्यािय/बोडम/ ालिि ठदन ेसंस्था शैस्िक उिालि/ ालिि  संकाय शे्रणी/प्रल श  िूि पिषय 
शैस्िक योग्य ा      

     
 ालिि      
 
(ग) अनभुि सम्बन्िी पििरण  

कायामिय िद सेिा/सिूि/उिसिूि शे्रणी/ ि स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देस्ख सम्ि 
       
       

 
िैिे यस दरखास् िा खिुाएका सम्िूणम पििरणिरु सत्य छन ्। दरखास्  बझुाएको िदको सूचनाको िालग अयोग्य ििररने गरी कुनै सजाय िाएको छैन ।  
कुनै कुरा ढाँटे िा िकुाएको ििररएिा प्रचलि  कानून बिोस्जि सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदिारिे िािना गने भनी प्रचलि  कानून  था यस दरखास्  फारािका  
िषृ्ठिरुिा उल्िेस्ख  सबै श म  था लनयििरु िािना गनम िन्जरु गदमछु । साथै करारिा उल्िेस्ख  श मिरु िूणम रुििा िािना गनेछु र करारको सियभन्दा अगािै  
करारको अन्त्य गदाम कस्म् िा ३ िपिनाको िूिम सूचना ठदई कायामियिा लनिदेन ठदनछुे । 

उम्िेदिारको ल्याप्चे सिीछाि उम्िेदिारको दस् ख  
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

लिल : 

कायामियिे भनेिः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

िािसािै स्खचेको 
िासिोटम साईजको िरैु 
िखुाकृल  देस्खन े
फोटो यिा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
िने गरी उम्िेदिारिे 
दस् ख  



दरखास्  अस्िीकृ  भए सो को कारण : 
दरखास्  रुज ुगनेको नाि र दस् ख िः 
लिल  : 

दरखास्  स्िीकृ /अस्िीकृ  गनेको 
दस् ख  
लिल  : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्  साथ सूचनािा उल्िेस्ख  िगाय  लनम्नलिस्ख  कागजा िरु अलनिायम रुििा उम्िेदिार आफैिे प्रिास्ण  गरी िेश गनुम िनेछ । 
(१) नेिािी नागररक ाको प्रिाणित्रको प्रल लिपि,    
(२) सिकि ा र सम्बि आिश्यक िनेिा सो को प्रल लिपि,  
(३) न्यून ि शैस्िक योग्य ाको प्रिाणित्र र चाररलत्रक प्रिाणित्रको प्रल लिपि, प्रापिलिक कायम (इस्न्जलनयररङ्ग, स्िास््य  था िश ुस्चपकत्सा  
िगाय का अन्य िेत्र) का िालग आिश्यक िने व्यिसापयक प्रिाणित्र (िाईसेन्स)को प्रल लिपि,  ालिि र अनभुि आिश्यक िनेिा  
सो सिे को प्रल लिपि, आठद । 



अनसूुची - ४ 

(बुदँा७.१सँगसम्बस्न्ि करारसम्झौ ाकोढाँचा) 
करार सम्झौ ा 

 

लिख ु पिके गाउँकायमिालिकाकोकायामिय, (यसिलछ िपििो िि भलनएको) र ....................स्जल्िा, 
..................गाउँिालिका, िडा नं. ..... बस्न े श्री ............................................................ (यसिलछ दोश्रो िि 
भलनएको) का बीच लिख ु पिके गाउँिालिकाको ................................................. िदको कािकाज गनम गराउन लिल  
२०७   /......./...... को लनणमय अनसुार देिायका कायम/श मको अलिनिा रपि दोश्रो िििे िपििो िििाई सेिा उििब्ि 
गराउन िन्जरु भएकािे यो करारको संझौ ा गरी एक/एक प्रल  आिसिा बसु्झ लियौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्ििा : दोस्रो िििे आफुिाई  ोपकएको संिग्न कायम पििरण अनसुारको कायम िपििो िििे  ोकेको 

सिय र स्थानिा उिस्स्थ  भई गनुम िनेछ र आिश्यक ानसुार थि काि गनुम िनेछ । 
२. काि गनुम िने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारिा काि गरे बाि  िाउँन ेिाररश्रलिक : प्रत्येक िपिना व्यल   भएिलछ, िपििो िििे दोश्रो िििाई िालसक रुििा 

रु. ...................(अिरेिी रु. ..................................................................िाररश्रलिक उििब्ि गराउनेछ ।  
४. आचरणको िािनािः दोश्रो िििे ...गाउँिालिकाको प्रचलि  कानूनिा ब्यिस्था भएका आचरण  था अनशुासन सम्बन्िी 

व्यिस्थािरु िािना गनुम िनेछ ।  
५. पिदािः दोस्रो िििाई साबमजलनक लबदा बािेक अन्य कुनै िलन पकलसिको लबदा उििब्ि िनु ेछैन । साथै कायामियको 

िालग आिश्यक िरेको खण्डिा लबदाको ठदनिा िलन सेिा उििब्ि गराउन ुिनेछ । यसरी सािमजलनक लबदाको ठदनिा 
कायामियिा काि िगाए बाि  िालसक करार रकिको दािासािीिे रकि दोश्रो िििाई ठदईनछे ।  

६. कायामिय सम्िस्त्तको सरुिािः दोस्रो िििे कायामियको चि अचि सम्िस्त्तको नोक्सानी िा पिनालिना गरेिा सो को 
िल िूल म िा िानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो िििे िपििो िििाई ठदन ुिनेछ । 

७. गोप्य ािः दोस्रो िििे कायामियको कागजित्र, स्जन्सी सािान एिं गोप्य कुरा िा कागजा  कुनै अनलिकृ  व्यस्क्त िा 
देशिाई उििब्ि गराएको प्रिास्ण  भएिा दोस्रो िििाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी नोक्सानीको स्त िूल म 
दोश्रो ििबाट भराईनछे र कािो सूचीिा सिे  रास्खनछे ।   

८. करार अिलििः यो करार २०७...  ।........।..........देस्ख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्िको िालग िनुेछ ।  
९. कायमसम्िादन िूल्याकंनिः िपििो िििे दोस्रो ििको कायम सम्िादन िूल्यांकन गने र सो िूल्यांकन गदाम साििसािी 

लनरन् र ा ठदन उियकु्त देस्खएिा कायमपिलिको दफा ९ बिोस्जि करार लनस्श्च  अिलिको िालग थि िनु सक्नेछ । 
१०. िाररश्रलिक कट्टी र करार सेिाको श मको अन्त्यिः दोश्रो िििे िपििो िििाई िगा ार७ (सा ) ठदन भन्दा बढी उक्त 

सेिा उििब्ि नगराएिा, सन् ोषजनक सेिा ठदन नसकेिा अनिुस्स्थ  रिेको अिलिको िाररश्रलिक दािासापििे कट्टा 
गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरेिा स्ि िः यो संझौ ा िपििो िििे रि गरी अको ब्यिस्था गनम िािा िने छैन । 
दोश्रो िििे शारररीक रुििा अस्िस्थ भई िा अन्य कुनै कारणिे सेिा ठदन असिथम भएिा िा काि सन् ोषजनक 
नभएिा िा आचरण सम्बन्िी कुरािरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो ििसंगको संझौ ा रि गनम सक्नछे र लनजको सट्टा 
अको व्यस्क्त करारिा रास्ख काि िगाउन बािा िने छैन ।  

११. दािी निगु्निेः दोश्रो िििे यस करार बिोस्जि काि गरेकै आिारिा िलछ कुनै िलन िदिा अस्थायी िा स्थायी लनयसु्क्त 
िनुाका िालग दाबी गनम िाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलि  कानून िागू िनुिेः यस संझौ ािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलि  नेिाि कानून बिोस्जि िनुेछ। 
 



गाउँिालिकाको  फम बाट :  दोस्रो िि (करार गने व्यस्क्त): 
िस् ािर : िस् ािर :  
नाि :    नाि : 
िद :  िेगाना :  
कायामियको छाििः  
 

  



अनसूुची -५ 
(बुदँा७.२सँगसम्बस्न्ि करारसूचनाित्रकोढाँचा) 
लिख ुपिके गाउँ कायमिालिकको कायामिय 

चौिाखकम , सोिखुमु्ब ु
प्रदेश नं. १ नेिाि 

 

च.नं.         लिल िः    
ि.सं.  
 

श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 
 

पिषयिः करार सम्बन्ििा । 

 िाईिाई लिल  २०७...।....।... लनणमयानसुार सूस्चकरण गररए बिोस्जि ............................ (िदको नाि िा काि) का 
िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौ ा) बिोस्जि लिल  २०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा 
रास्खएको िुँदा संिग्न कायमश म अनरुुि आफनो काि इिान्दारीिूिमक र व्यिसापयक िूल्य िान्य ा अनरुुि गनुमिनु जानकारी 
गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि क मव्य िािना गदाम यस गाउँिालिकाको किमचारीिे िािना गनुमिने आचार संपि ा र आचरणको 
सिे  िररिािना िनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रिखुप्रशासकीयअलिकृ  

बोिाथमिः 
श्री आलथमक प्रशासन शाखािःकािको प्रल िेदनकाआिारिासम्झौ ाबिोस्जिकोरकििालसकरूििाउििब्िगराउनिुनु। 
श्री प्रशासन शाखािः िास्जरीको व्यिस्था िनु ।  
श्री िडा कायामिय,....................................  

गाउँकायमिालिकाको कायामिय । 
आज्ञािे, 

कृष्ण िौडेि 

प्रिखु प्रशासपकय अलिकृ  


