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िवदुर नगरपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �यव�थापन गन� स�ब�धी  

काय�िविध, २०७४  

 

िवदरु नगरपािलकाले उपल�ध गराउन े सेवा �वाह र िवकास िनमा�णको काय�लाई �यवि�थत र �भावकारी 

बनाउन यस नगरपािलकाको लािग नेपाल सरकारल े �वीकृत गरेको कम�चारी दरवि�दको अिधनमा रिह 

�ािविधक कम�चारीको �र� पदमा करार स�झौताका आधारमा सेवा करारमा िलने काय�लाई �यवि�थत गन�का 

लािग िवदरु नगर काय�पािलकाल ेिमित २०७४/१२ /२१ मा यो काय�िविध �वीकृत गरी जारी गरेको छ ।  

 

१. संि�� नाम र �ार�भः 

क. यस काय�िविधको नाम "िवदरु नगरपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �यव�थापन स�ब�धी 

काय�िविध, २०७४" रहकेो छ ।  

ख. यो काय�िविध काय�पािलकाले िनण�य गरेको िमितबाट �ार�भ ह�नेछ ।  
२. प�रभाषाः  िवषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय�िविधमा- 

क.  " �मुख" भ�नाले नगरपािलकाको �मखु स�झन ुपद�छ । 

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

ग.  "काय�िविध" भ�नाले “िवदरु नगरपािलकामा करारमा �ािविधक कम�चारी �यव�थापन स�ब�धी 

काय�िविध, २०७४” स�झन ुपद�छ ।  

घ.  "काया�लय" भ�नाले नगर काय�पािलकाको काया�लय स�झन ुपद�छ । 

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

�यव�था भएका कम�चारी स�झन ुपद�छ । 

च. "सिमित" भ�नाले दफा ५ बमोिजम गिठत अ�तवाता� तथा सिूचकरण सिमित स�झनु पद�छ । 

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

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

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

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

अविध तोक� करारमा रा�न स�नेछः  

(क) इि�जिनय�रङ्ग सेवासँग स�बि�धत 

(ख) कृिष सेवासँग स�बि�धत 

(ग) पश ुसेवासँग स�बि�धत 

(घ) वन सवेासगँ स�बि�धत 

(ङ) �वा��य सेवासँग स�बि�धत 

(च) अ�य कुन ै�ािविधक सेवासँग स�बि�धत । 
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४. छनौट स�ब�धी �यव�थाः दफा ३ बमोिजमका �ािविधक कम�चारी काया�लयले करारमा रा�ने 

�योजनको लािग सिूचकरण तथा छनौट स�ब�धी �यव�था देहाय बमोिजम ह�नेछः  

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

�े� तथा स�बि�धत सेवा समहूको यो�यता, पा�र�िमक, सेवा शत� समेत तोक� स�बि�धत काया�लयको 

सचूनापाटी, वेभसाईट तथा अ�य कुनै साव�जिनक �थलमा अनसुचूी - २ बमोिजमको ढाँचामा क�तीमा 

१५ (प��) िदनको सचूना �काशन गनु�पन�छ । 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनसुचूी - ३ बमोिजम ह�नेछ । आवेदन द�तरु नगरपािलकाबाट 

िनधा�रण भए बमोिजम ह�नेछ ।  

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

म�ूयाङ्कन गरी सिुचकृत गनु�पन�छ :  

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

५५, ि�तीय �णेी वापत ५०, ततृीय �ेणी वापत ४५, (ि�भवुन िव�िव�ालयको अंक 

गणनाका आधारमा) । 

ख. काय� अनभुव वापत - १० (दश) अंक (�ित वष� २ अकंको दरल,े �मािणत िववरण 

संल�न भएको ह�नपुन�) । 

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

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

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

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

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

(४) उपदफा (१) बमोिजम आवदेन माग गदा� �ािविधक काय� (इि�जिनय�रंग, �वा��य तथा पश ु

िचिक�सा लगायतका अ�य �े�) का लािग आव�यक पन� �यवसाियक �माणप� (लाईसे�स) �ा� गरेका 

�यि�ल ेमा� आवेदन िदन स�नेछन ्। 

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

बमोिजम उ�चतम अकं �ा� गरेका उ�मदेवारलाई �ारि�भक छनौट गन� र अ�तवा�ता� समेत िलई 

सिूचकरणको िसफा�रस गन� देहायको अ�तरवाता� तथा सिूचकरण सिमित रहनेछः 

(क) �मखु �शासक�य अिधकृत     -  संयोजक 

(ख) �मखुले तोकेको िवषय िव�को �पमा  

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

(ग) नगरपािलकाको िवषयगत शाखा �मखु    सद�य 
६. सूिचकरणको िववरण �काशन गन� : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभ�दा बढी अंक �ा� गन� उ�मदेवारह� 

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

ठेगाना, काम गन� तोिकएको शाखा आिद समेत उ�लेख गरी यो�यता�म अनसुार सिूचकरणको िववरण 

�काशन गन�छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सूिचकरण �काशन गदा� पद स�ंया भ�दा दो�बर स�ंयामा वैकि�पक 

उ�मेदवारको सचूी समेत �काशन गनु�पन�छ र िसफा�रश भएका उ�मेदवारह�को सचूी सचूना पाटीमा 

समते टाँस गनु�पन�छ ।  

तर आवेदन नै कम परेको अव�थामा कम उ�मेदवार सिुचकरण गन� सिकनेछ ।  

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

जानकारी गराई सोको अिभलेख समेत रा�नपुन�छ ।  
७. करार गन�ः (१) काया�लयले सिूचकृत गरेका म�ुय उ�मेदवारलाई ७ (सात) िदनको �याद िदई करार गन� 

सचूना िदनपुन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी िभ� करार स�झौता गन� आउन े सिूचकृत उ�मेदवारसगँ 

काया�लयल ेअनसुचूी - १ बमोिजमको काय�-िववरण सिहत अनसुचूी - ४ बमोिजमको ढाँचामा करार 

गनु�पन�छ । उ� अविध िभ� स�पक�  रा�न नआएमा �मशः वकैि�पक उ�मेदवारलाई सचूना िदई करार 

गन� सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प�ात अनसुचूी - ५ बमोिजको प� काया�लयल े�ािविधक 

कम�चारीलाई िदनपुन�छ ।  

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

लगाउन ुपन�छ ।  

(५) यस काय�िविध बमोिजम करार गदा� सामा�यत आिथ�क वष�को �ावण १ (एक) दिेख 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 नगरपािलकाल े कामको बोझ र अवधी हरेी करारको 

अवधी घटाउन स�नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आिथ�क वष�को िनि�त सेवा करारमा िलएको �यि�लाई पनुः 

अक� वष�को लािग सेवा करारमा िलन ु परेमा पनुः प�र�ण, छनौट र श�ु करार सरह मािन स�झौता 

ग�रनेछ ।  

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

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

काम छोडेमा �य�तो �यि�लाई पनुः करारमा काम गन� अवसर िदईने छैन । 

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

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

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 श�ु तलब �केलमा नबढ्ने गरी 

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

बमोिजम करारमा उ�लेख भए अनुसार �थानीय भ�ा उपल�ध गराउन सिकनेछ ।  
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(२)  काया�लयले काय�-िववरणमा उ�लेख भए बमोिजम �गितको �थलगत वा व�तगुत 

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

गराउन स�नेछ ।  

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

सिकने छैन ्। 

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

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

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

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

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

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा� काम श�ु 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 ह�ने छैन । 
९. करार समा�ीः (१) यस काय�िविध बमोिजम करार ग�रएको पद वा दरब�दीमा नेपालको सिंवधान 

बमोिजम कम�चारी समायोजन भई खिटई आएमा �य�तो �यि�को करार �वतः अ��य ह�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 �मखुले आव�यक छानिवन गन� लगाई सफाइको 

मौका िदई काया�लयले जुनसकैु अव�थामा करारबाट हटाउन सिकनेछ ।  
१०. िविवधः यस काय�िविध काया��वयन �ममा थप �यव�था गनु� परेमा यस काय�िविध तथा �चिलत 

काननूसगँ नबािझने गरी नगरपािलकाले आव�यक िनण�य गन� स�नेछ ।  
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अनसुचूी - १ 

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

....................नगर काय�पािलकको काया�लय 

................... 

�दशे नं. ..... नेपाल 

 
काय� िववरणको नमुनाः 

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

�ािविधक कम�चारीको नामः       

सपु�रवे�कः  �ितवेदन पेश गनु�पन� अिधकारीः  
काय� िववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सँग स�बि�धत आवेदनको ढाँचा) 

....................नगर काय�पािलकको काया�लय 

.............................. 

�दशे नं..., नेपाल 
 

करारमा सेवा िलने स�ब�धी सूचना 

(सचुना �कािशत िमित : २०७  /    /     ) 

 

......... नगरपािलकाको लागी ..............................(िवषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.............................................................(पद) को �पमा दहेायको स�ंया र यो�यता भएको �ािविधक 

कम�चारी करारमा रा�न ुपन� भएकाले यो�यता पगुेका नेपाली नाग�रकह�ले यो सचूना �कािशत भएको िमितले 

१५ (प��) िदन िभ� िदनको २:०० बजेस�म राज�व ितरेको रिसद सिहत दरखा�त िदन ह�न स�वि�धत सवैको 

लािग यो सचूना �काशन ग�रएको छ । यसको फाराम, दरखा�त द�तरु, काय�–िववरण, पा�र�िमक, सेवाका 

शत�ह� सिहतको िव�ततृ िववरण काया�लयबाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपल�ध ह�नेछ ।  

पद नाम  सं�या 
  
  

२. शैि�क यो�यता र अनुभव (नमुना) : 

१. नेपाली नाग�रक । 

२. �यनूतम यो�यता (ज�तःै नेपाल सरकारवाट मा�यता �ा� िव�िव�ालयवाट Civil Engineering मा �नातक 

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

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

४. .... वष� उमरे परुा भई .... वष� ननाघकेो ह�नुपन� । 

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

६. अ�य �चिलत काननु�ारा अयो�य नभएको । 
३. दरखा�तमा सलं�न गनु�पन�ः उ�मेदवारको �यि�गत िववरण, शैि�क यो�यताको �मािणत �ितिलिप, 

नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �मािणत �ितिलिप, अनभुवको �मािणत �ितिलिप तथा �चिलत नेपाल 

काननू बमोिजम िविभ�न काउि�सल वा प�रषद ्वा अ�यमा दता� भएको �मािणत �ितिलिप संल�न ह�नुपन�छ 

। पेश ग�रने सबै �ितिलिपको पछाडी उ�मदेवार �वयंले ह�ता�र गरी �मािणत गन� ।  
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अनसुचूी - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाँचा) 

....................नगर काय�पािलकको काया�लय 
.............................. 

�दशे नं..., नेपाल 
 

करारको लािग दरखा�त फाराम 
(क) वयैि�क िववरण 

 नाम थर
  

(दवेनागरीमा)  

(अं�जेी ठूलो अ�रमा)  िलङ्ग: 

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 न.ं : च) फो नं. 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल 

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

बाजेको नाम, थर : हालको उमरे :             वष�            मिहना 
(ख) शैि�क यो�यता/तािलम (दरखा�त फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव�यक �यनूतम 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/�ितश
त 

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 
       
       

मैल ेयस दरखा�तमा खलुाएका स�पणू� िववरणह� स�य छन ्। दरखा�त बझुाएको पदको सचूनाको लािग अयो�य ठह�रने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा लकुाएको ठह�रएमा �चिलत काननू बमोिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उ�मदेवारले पालना गन� भनी �चिलत काननू तथा यस दरखा�त फारामका प�ृह�मा 
उ�लिेखत सबै शत� तथा िनयमह� पालना गन� म�जरु गद�छु । साथै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पूण� �पमा पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगाव ैकरारको अ��य 
गदा� कि�तमा ३ मिहनाको पूव� सचूना ि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 : 

 

���य : दरखा�त साथ सचूनामा उ�लेिखत लगायत िन�निलिखत 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) �यनूतम शैि�क यो�यताको 

�माणप� र चा�रि�क �माणप�को �ितिलिप, �ािविधक काय� (इि�जिनय�रङ्ग, �वा��य तथा पश ु िचिक�सा लगायतका अ�य �े�) का लािग आव�यक पन� 
�यवसाियक �माणप� (लाईसे�स)को �ितिलिप, तािलम र अनभुव आव�यक पन�मा सो समेतको �ितिलिप, आिद । 

हालसालै �खचेको 

पासपोट� साईजको 

पुरै मुखाकृ�त दे�खने 

फोटो यहाँ टा�ने र 

फोटो र फाराममा 

पन� गर� उ�मेदवारले 
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अनुसूची - ४ 

(बँुदा ७.१ सँग स�बि�धत करार स�झौताको ढाँचा) 
करार स�झौता 

 

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

...................नगरपािलका/गाउँपािलका, वडा नं. ..... ब�ने �ी ............................................................ 
(यसपिछ दो�ो प� भिनएको) का बीच .....  नगरपािलकाको 
.................................................(इि�जिनयर) को कामकाज गन� गराउन िमित २०७   /......./...... को 
िनण�य अनसुार दहेायका काय�/शत�को अिधनमा रिह दो�ो प�ले पिहलो प�लाई सेवा उपल�ध गराउन म�जरु 
भएकाले यो करारको सझंौता गरी एक/एक �ित आपसमा बुिझ िलय� िदय� : 
१. कामकाज स�ब�धमा : दो�ो प�ले आफुलाई तोिकएको संल�न काय� िववरण अनुसारको काय� पिहलो 

प�ले तोकेको समय र �थानमा उपि�थत भई गनु� पन�छ र आव�यकतानसुार थप काम गनु� पन�छ । 
२. काम गनु� पन� �थान :...............................................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पा�र�िमक : ��येक मिहना �यितत भएपिछ, पिहलो प�ले दो�ो 

प�लाई मािसक �पमा �. ...................(अ�रेपी �. 
..................................................................पा�र�िमक उपल�ध गराउनेछ ।  

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

तथा अनुशासन स�ब�धी �यव�थाह� पालना गनु� पन�छ ।  
५. िवदाः दो�ो प�लाई साब�जिनक िबदा बाहके अ�य कुनै पिन िकिसमको िबदा उपल�ध ह�ने छैन । साथै 

काया�लयको लािग आव�यक परेको ख�डमा िबदाको िदनमा पिन सवेा उपल�ध गराउन ु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 �ितपिूत� वा हानी नो�सानीको िबगो दो�ो प�ले पिहलो प�लाई िदन ुपन�छ । 

७. गो�यताः दो�ो प�ले काया�लयको कागजप�, िज�सी सामान एवं गो�य कुरा वा कागजात कुनै 
अनिधकृत �यि� वा दशेलाई उपल�ध गराएको �मािणत भएमा दो�ो प�लाई करारबाट हटाई सोबाट 
भएको हानी नो�सानीको �ितपिूत� दो�ो प�बाट भराईनेछ र कालो सचूीमा समेत रािखनेछ ।   

८. करार अविधः यो करार २०७...  ।........।..........दिेख लागु भई २०७.....असार १५ स�मको लािग 
ह�नेछ ।  

९. काय�स�पादन मू�यांकनः पिहलो प�ले दो�ो प�को काय� स�पादन म�ूयाकंन गन� र सो म�ूयांकन 
गदा� सालवसाली िनर�तरता िदन उपयु� देिखएमा काय�िविधको दफा ९ बमोिजम करार िनि�त 
अविधको लािग थप ह�न स�नेछ । 

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 सवेा िदन नसकेमा अनपुि�थत रहकेो 
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�सगंको संझौता र� गन� स�नेछ र िनजको स�ा अक� �यि� करारमा 
रािख काम लगाउन बाधा पन� छैन ।  
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११. दावी नपु�नेः दो�ो प�ले यस करार बमोिजम काम गरेकै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा अ�थायी वा 
�थायी िनयुि� ह�नाका लािग दाबी गन� पाउँने छैन/गन� छैन । 

१२. �चिलत काननू लागू ह�नेः यस सझंौतामा उ�लेख नभएको कुरा �चिलत नेपाल काननू बमोिजम ह�नेछ 
।  

 

नगरपािलकाको तफ� बाट :   दो�ो प� (करार गन� �यि�):  

ह�ता�र : ह�ता�र :  

नाम :    नाम : 

पद :  ठेगाना :  

काया�लयको छापः  

  

  

jif{ ! ;+Vof !* :yfgLo ;/sf/ ljb'/ /fhkq efu # ldlt @)&$.!@.@#



10 

 

अनसुचूी - ५ 

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

....................नगर काय�पािलकको काया�लय 

.............................. 

�दशे नं..., नेपाल 

 

च.नं.         िमितः    

प.सं.  

 

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

ठेगाना ......................... 

 

िवषयः करार स�ब�धमा । 

तपाईलाई िमित २०७...।....।... िनण�यानसुार सिूचकरण ग�रए बमोिजम ............................ (पदको नाम वा 

काम) का लािग यसैसाथ सलं�न करार (स�झौता) बमोिजम िमित २०७....।....।...  दिेख २०७....।.....।.... स�म 

करारमा रािखएको ह�दँा संल�न काय�शत� अन�ुप आफनो काम इमा�दारीपवू�क र �यवसाियक म�ूय मा�यता 

अन�ुप गनु�ह�न जानकारी गराइ�छ ।  

 साथै आ�नो काम कत��य पालना गदा� यस नगरपािलकाको कम�चारीले पालना गनु�पन� आचार संिहता 

र आचरणको समेत प�रपालना ह�न जानकारी गराइ�छ ।  

..................... 

�मखु �शासक�य अिधकृत 
बोधाथ�ः 

�ी आिथ�क �शासन शाखाः �मािणत हािजर/Time Sheet सिहतको �ितवेदनका आधारमा स�झौता 

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

�ी �शासन शाखाः हािजरीको �यव�था ह�न ।  

�ी वडा काया�लय, ....................................  

नगर काय�पािलकाको काया�लय । 
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