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धवलागिरी िाउँपागलका 

:yfgLo /fhkq 

         खण्ड ३                संख्या  :८           गिगि: 207६/०८/०५ 

भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  

िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  
करारिा कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववगध, २०७६ 

 

 

  



धवलागिरी िाउँपागलकाले उपलब्ध िराउने सेवा प्रवाह र ववकास गनिायणको काययलाई व्यवस्स्थि र प्रभावकारी बनाउन यस 
िाउँपागलका/निरपागलकाको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृि िरेको कियचारी दरवस्न्दको अगधनिा रवह प्राववगधक कियचारीको ररक्त पदिा 
करार सम्झौिाका आधारिा सेवा करारिा गलन ेकाययलाई व्यवस्स्थि िनयका लागि धवलागिरी िाँउ काययपागलकाले गिगि २०७४/०८ 
/०५ िा यो काययववगध स्वीकृि िरी जारी िरेकोछ ।  
 
१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः 

क. यस काययववगधको नाि "धवलागिरी िाउँपागलकािा करारिा प्राववगधक कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववगध, २०७४" रहेको 
छ ।  

ख. यो काययववगध काययपागलकाले गनणयय िरेको गिगिबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

 
२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेिा यस काययववगधिा- 

क.  "अध्यि वा प्रिखु" भन्नाले क्रिशः िाउँपागलकाको अध्यि वा  प्रिखु सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
ि.  "काययववगध" भन्नाले “धवलागिरी िाउँपागलकािा करारिा प्राववगधक कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववगध, २०७४” सम्झन ु

पदयछ ।  
घ.  "कायायलय" भन्नाले िाउँ काययपागलकाको कायायलय सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राववगधक कियचारी" भन्नाले दफा ३(२) बिोस्जि प्राववगधक सेवा उपलब्ध िराउने िरी व्यवस्था भएका कियचारी सम्झन ु

पदयछ । 
च. "सगिगि" भन्नाले दफा ५ बिोस्जि िठिि अन्िवािाय िथा सूस्चकरण सगिगि सम्झन ुपदयछ । 

 
३. काययववगध लािू हनु ेिेत्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) िथा स्थानीय िहिा 

सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४) बिोस्जि प्राववगधक कियचारी करारिा राख्न ेप्रयोजनको लागि यो काययववगध स्वीकृि 
िरी लािू िररएको छ ।  

(२) कायायलयले देहायको सेवासँि सम्बस्न्धि प्राववगधक कियचारी यस काययववगध बिोस्जि अवगध िोक  करारिा राख्न स्नछेः  
(क) इस्न्जगनयररङ्ग सेवासँि सम्बस्न्धि 
(ख) कृवष सेवासँि सम्बस्न्धि 
(ि) पश ुसेवासँि सम्बस्न्धि 
(घ) वन सेवासँि सम्बस्न्धि 
(ङ) स्वास््य सेवासँि सम्बस्न्धि 
(छ) अन्य कुनै प्राववगधक सेवासँि सम्बस्न्धि । 

 
४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बिोस्जिका प्राववगधक कियचारी कायायलयले करारिा राख्न ेप्रयोजनको लागि सूस्चकरण िथा 

छनौट सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बिोस्जि हनुेछः  



(१) प्राववगधक कियचारीको अनसूुस्च - १ बिोस्जि स्वीकृि कायय वववरण बिोस्जि पद वा सेवा िेत्र िथा सम्बस्न्धि सेवा 
सिूहको योग्यिा, पाररश्रगिक, सेवा शिय सिेि िोक  सम्बस्न्धि कायायलयको सूचनापाटी, वेभसाईट िथा अन्य कुनै सावयजगनक 
स्थलिा अनसूुची - २ बिोस्जिको ढाँचािा कम्िीिा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन िनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची - ३ बिोस्जि हनुेछ । आवेदन दस्िरु िाउँपागलका/निरपागलकाबाट गनधायरण भए 
बिोस्जि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि पनय आएका आवेदनहरु देहायको आधारिा दफा ५ को सगिगिले िूल्याङ्कन िरी ससु्चकृि 
िनुयपनेछ :  

क. शैस्िक योग्यिा वापि - ६० (सािी) अंक, (ववस्शष्ट शे्रणी वापि ६०, प्रथि शे्रणी वापि ५५, वििीय शे्रणी वापि 
५०, ििृीय शे्रणी वापि ४५, (गत्रभवुन ववश्वववद्यालयको अंक िणनाका आधारिा) । 

ख. कायय अनभुव वापि - १० (दश) अंक (प्रगि वषय २ अंकको दरले, प्रिास्णि वववरण संलग्न भएको हनुपुने) । 
ि. स्थानीय बागसन्दालाई देहाय बिोस्जि - १० (दश) अंक  

१. सम्बस्न्धि िाउँपागलकाको बागसन्दा भएिा - १० अंक 
२. सम्बस्न्धि स्जल्लाको बागसन्दा भएिा - ५ अंक  

घ. अन्िवािायिा अगधकिि २० अंक । यस अनसुार अकं प्रदान िदाय न्यनुिि ८ (आि) र अगधकिि १४ (चौध) को 
सीिागभत्र रही प्रदान िनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जि आवेदन िाि िदाय प्राववगधक कायय (इस्न्जगनयररंि, स्वास््य िथा पश ुस्चवकत्सा लिायिका अन्य 
िेत्र) का लागि आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त िरेका व्यस्क्तले िात्र आवेदन ठदन स्नछेन ्। 

 
५. अन्िवायिाय र सूस्चकरण सगिगिः िाि पद संख्याका आधारिा काययववगधको दफा (४) को उपदफा (३) बिोस्जि उच्चिि अंक प्राप्त 

िरेका उम्िेदवारलाई प्रारस्म्भक छनौट िनय र अन्िवायिाय सिेि गलई सूस्चकरणको गसफाररस िनय देहायको अन्िरवािाय िथा सूस्चकरण 
सगिगि रहनेछः 
(क) प्रिखु प्रशासक य अगधकृि     -  संयोजक 
(ख) अध्यि वा प्रिखुले िोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा  

सरकारी सेवाको अगधकृि स्िरको कियचारी   -  सदस्य 
(ि) िाउँपागलका को ववषयिि शाखा प्रिखु - सदस्य 

६. सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन िने : (१) दफा ४ बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त िने उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोस्जिको 
सगिगिको गसफाररसको आधारिा कायायलयले उम्िेदवारहरुको रोल नम्बर, नाि थर, िेिाना, काि िनय िोवकएको शाखा आठद 
सिेि उल्लेख िरी योग्यिाक्रि अनसुार सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन िनेछ ।  

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

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार ससु्चकरण िनय सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्जिका योग्यिाक्रििा रहेका उम्िेदवारलाई गछटो सञ्चार िाध्यिबाट जानकारी िराई सोको अगभलेख 

सिेि राख्नपुनेछ ।  
७. करार िनेः (१) कायायलयले सूस्चकृि िरेका िखु्य उम्िेदवारलाई ७ (साि) ठदनको म्याद ठदई करार िनय सूचना ठदनपुनेछ ।  



(२) उपदफा (१) बिोस्जिको अवधी गभत्र करार सम्झौिा िनय आउन ेसूस्चकृि उम्िेदवारसँि कायायलयले अनसूुची - १ 
बिोस्जिको कायय-वववरण सवहि अनसूुची - 4 बिोस्जिको ढाँचािा करार िनुयपनेछ । उक्त अवगध गभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा 
क्रिशः वैकस्ल्पक उम्िेदवारलाई सूचना ठदई करार िनय सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोस्जि करार िरे पश्चाि अनसूुची - ५ बिोस्जको पत्र कायायलयले प्राववगधक कियचारीलाई ठदनपुनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बिोस्जि कायायलयले काययवववरण ठदँदा ववषयिि शाखा सिेि िोक  काििा लिाउन ुपनेछ ।  
(५) यस काययववगध बिोस्जि करार िदाय सािान्यि आगथयक वषयको श्रावण १ (एक) देस्ख अको वषयको असारसम्िका लागि 

िात्र करार िनुय पनेछ । िर उक्त पदले िनुयपने काि सिाप्त भएिा वा पयायप्त नभएिा वा काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थािा 
स्थानीय िहले कािको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन स्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्जि एक आगथयक वषयको गनस्म्ि सेवा करारिा गलएको व्यस्क्तलाई पनुः अको वषयको लागि सेवा 
करारिा गलन ुपरेिा पनुः पररिण, छनौट र शरुू करार सरह िागन सम्झौिा िररनेछ ।  

(७) प्राववगधक कियचारीले स्वेच्छाले करार गनरन्िरिा िनय नचाहेिा कम्िीिा १ (एक) िवहना अिाडी कायायलयिा गलस्खि 
रुपिा जानकारी िराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी निराई करार अन्ि िरी काि छोडेिा त्यस्िो व्यस्क्तलाई पनुः करारिा काि 
िने अवसर ठदईन ेछैन । 

(८) यस दफा ववपररिको अवगध उल्लेख िरी वा करारिा उल्लेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तानी ठदएिा त्यसरी अवगध 
उल्लेख िने वा रकि भकु्तानी िने कियचारीको िलव भत्ताबाट कट्टा िरी असूल उपर िररनेछ र ववभािीय कारवाही सिेि िररनेछ 
।  

८. कायय शिय, पाररश्रगिक र अवगध :  (१) यस काययववगध बिोस्जि सेवा करार सम्झौिा िररएका प्राववगधक कियचारीको िागसक 
पाररश्रगिक सम्बस्न्धि िह वा पदको शरुु िलब स्केलिा नबढ्न ेिरी करार सम्झौिािा उल्लेख भए बिोस्जि हनुेछ । स्थानीय 
भत्ता पाउने स्थानिा नेपाल सरकारको दररेट बिोस्जि करारिा उल्लेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपलब्ध िराउन सवकनेछ ।  

(२)  कायायलयले कायय-वववरणिा उल्लेख भए बिोस्जि प्रिगिको स्थलिि वा वस्ििुि प्रगिवेदनका आधारिा कायय सम्पादन 
अनसुार करारिा उल्लेख िरी भ्रिण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपलब्ध िराउन स्नेछ ।  

  िर करार सम्झौिािा उल्लेख निररएको भ्रिण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपलब्ध िराउन सवकने छैन ्। 
(३) कायायलयले करारका प्राववगधक कियचारीको पाररश्रगिक भकु्तानी िदाय गनजले िवहनाभरी िरेको कािको वववरण (Time 

Sheet) सवहिको प्रगिवेदन ियार िनय लिाई सम्बस्न्धि ववषयिि शाखाको गसफाररशको आधारिा िात्र भकु्तानी िनुय पनेछ । 
(४) यस काययववगध बिोस्जि प्राववगधक कियचारीले करारिा काि िरेकै आधारिा पगछ कुनै पगन पदिा अस्थायी वा स्थायी 

गनयकु्ती हनुाका लागि कुनै पगन दाबी िनय पाउँने छैन । 
(५) उपदफा (१) बिोस्जि करार िदाय काि शरुु िने गिगि र अन्त्य िने गिगि सिेि उल्लेख िनुयपनेछ। िर त्यस्िो 

करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वषय भन्दा बढी हनुे छैन । 
९. करार सिाप्तीः (१) यस काययववगध बिोस्जि करार िररएको पद वा दरबन्दीिा नेपालको संववधान बिोस्जि कियचारी सिायोजन 

भई खवटई आएिा त्यस्िो व्यस्क्तको करार स्विः अन्त्य हनुेछ । 
(२) करार सम्झौिा िररएको प्राववगधक कियचारीको कायय सन्िोषजनक नभएको भगन काययरि ववषयिि शाखा वा कायायलयले 
गसफाररश िरेिा अध्यि वा प्रिखुले आवश्यक छानववन िनय लिाई सफाइको िौका ठदई कायायलयले जनुसकैु अवस्थािा करारबाट 
हटाउन सवकनेछ ।  

१०. ववववधः यस काययववगध कायायन्वयन क्रििा थप व्यवस्था िनुय परेिा यस काययववगध िथा प्रचगलि कानूनसँि नबास्झने िरी िाउँपागलकाले 
आवश्यक गनणयय िनय स्नछे ।  



 
अनसूुची - १ 

(बुदँा ४.१सँि सम्बस्न्धि काययवववरणको ढाँचा) 
धवलागिरी िाउँ काययपागलकको कायायलय 

िनुा, म्याग्दी 
प्रदेश नं. ४ नेपाल 

 
कायय वववरणको निनुाः 
प्राववगधक कियचारीको पद नािः  काि िनुयपने स्थानः 
प्राववगधक कियचारीको नािः       
सपुररवेिकः  प्रगिवेदन पेश िनुयपने अगधकारीः  
कायय वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँि सम्बस्न्धि आवेदनको ढाँचा) 

धवलागिरी िाउँ काययपागलकको कायायलय 
िनुा,म्याग्दी 

प्रदेश नं ४, नेपाल 
 

करारिा सेवा गलन ेसम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकास्शि गिगि : २०७  /    /     ) 

 
धवलागिरी िाउँपागलकाको लािी ..............................(ववषयिि शाखा) िा रहने िरी 
.............................................................(पद) को रुपिा देहायको संख्या र योग्यिा भएको प्राववगधक कियचारी करारिा राख्न ु
पने भएकाले योग्यिा पिेुका नेपाली नािररकहरुले यो सूचना प्रकास्शि भएको गिगिले १५ (पन्र) ठदन गभत्र ठदनको २:०० बजेसम्ि 
राजस्व गिरेको रगसद सवहि दरखास्ि ठदन हनु सम्वस्न्धि सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । यसको फाराि, दरखास्ि 
दस्िरु, कायय–वववरण, पाररश्रगिक, सेवाका शियहरु सवहिको ववस्ििृ वववरण कायायलयबाट वा वेवसाइट www.dhawalagirimun.gov.np   
बाट उपलब्ध हनुछे ।  

पद नाि  संख्या 
  
  

२. शैस्िक योग्यिा र अनभुव (निनुा) : 
१. नेपाली नािररक । 
२. न्यूनिि योग्यिा  
३. अनभुव।  
४. उिेर हद । 
५. अन्य आवश्यक कािजाि । 
६. अन्य प्रचगलि काननुद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास्ििा संलग्न िनुयपनेः उम्िेदवारको व्यस्क्तिि वववरण, शैस्िक योग्यिाको प्रिास्णि प्रगिगलवप, नेपाली नािररकिाको प्रिाणपत्रको 
प्रिास्णि प्रगिगलवप, अनभुवको प्रिास्णि प्रगिगलवप िथा प्रचगलि नेपाल कानून बिोस्जि ववगभन्न काउस्न्सल वा पररषद् वा अन्यिा दिाय 
भएको प्रिास्णि प्रगिगलवप संलग्न हनुपुनेछ । पेश िररन ेसबै प्रगिगलवपको पछाडी उम्िेदवार स्वयंले हस्िािर िरी प्रिास्णि िने ।  

 
 
 
 
 
 

http://www.dhawalagirimun.gov.np/


अनसूुची - ३ 
(बुदँा ४.२ सँि सम्बस्न्धि दरखास्ि फारािको ढाँचा) 

धवलागिरी िाउँ काययपागलकको कायायलय 
िनुा,म्याग्दी 

प्रदेश नं ४, नेपाल 
 

करारको लागि दरखास्ि फाराि 
(क) वैय  व्यस्क्तिि वववरण 

 नाि थर
  

(देवनािरीिा)  
(अंग्रजेी िूलो अिरिा)  गलङ्ग: 

नािररकिा नं: जारी िने स्जल्ला : गिगि : 
स्थायी िेिाना क) स्जल्ला ख) न.पा./िा.वव.स. ि) वडा नं 
 घ) टोल : ङ) िािय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार िने िेिाना : ईिेल 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि गिगि :             (वव.सं.िा)              (ईस्स्व संवििा) 
बाजेको नाि, थर : हालको उिेर :             वषय            िवहना 

(ख) शैस्िक योग्यिा/िागलि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको लागि चावहने आवश्यक न्यूनिि शैस्िक योग्यिा/िागलि िात्र उल्लेख िने) 
आवश्यक न्यूनिि योग्यिा ववश्वववद्यालय/बोडय/िागलि ठदन ेसंस्था शैस्िक उपागध/िागलि  संकाय शे्रणी/प्रगिशि िूल ववषय 
शैस्िक योग्यिा      

     
िागलि      

(ि) अन अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कायायलय पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगध 

देस्ख सम्ि 
       
       

िैले यस दरखास्ििा खलुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको लागि अयोग्य िहररने िरी कुनै सजाय पाएको छैन ।  
कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको िहररएिा प्रचगलि कानून बिोस्जि सहनेछु/बझुाउनेछु ।                                                                                                
उम्िेदवारले पालना िने भनी प्रचगलि कानून िथा यस दरखास्ि फारािका पषृ्ठहरुिा उल्लेस्खि सबै शिय िथा गनयिहरु पालना िनय िन्जरु िदयछु । 
 साथै करारिा उल्लेस्खि शियहरु पूणय रुपिा पालना िनेछु र करारको सियभन्दा अिावै करारको अन्त्य िदाय कस्म्ििा ३ िवहनाको पूवय सूचना ठदई कायायलयिा गनवदेन ठदनछुे । 

उम्िेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

गिगि: 

कायायलयले भनेः 
रगसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 
दरखास्ि रुज ुिनेको नाि र दस्िखिः 
गिगि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि िनेको 
दस्िखि 
गिगि : 

 

द्रष्टव्य :       दरखास्ि साथ सूचनािा उल्लेस्खि लिायि गनम्नगलस्खि कािजािहरु अगनवायय रुपिा उम्िेदवार आफैले प्रिास्णि िरी पेश िनुय पनेछ । 

हालसालै स्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृगि देस्खन े
फोटो यहा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
पने िरी उम्िेदवारले 
दस्िखि 



(१) नेपाली नािररकिाको प्रिाणपत्रको प्रगिगलवप,   (२) सिकििा र सम्बि आवश्यक पनेिा सो को प्रगिगलवप, (३) न्यूनिि शैस्िक योग्यिाको प्रिाणपत्र र चाररगत्रक प्रिाणपत्रको प्रगिगलवप, 
प्राववगधक कायय (इस्न्जगनयररङ्ग, स्वास््य िथा पश ुस्चवकत्सा लिायिका अन्य िेत्र) का लागि आवश्यक पने व्यवसावयक प्रिाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रगिगलवप, िागलि र अनभुव आवश्यक पनेिा सो सिेिको 
प्रगिगलवप, आठद । 

अनसूुची - ४ 
(बुदँा ७.१ सँि सम्बस्न्धि करार सम्झौिाको ढाँचा) 

करार सम्झौिा 
 
धवलागिरी िाउँ काययपागलकाको कायायलय, (यसपगछ पवहलो पि भगनएको) र ....................स्जल्ला, ...................िाउँपागलका, वडा 
नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ (यसपगछ दोश्रो पि भगनएको) का बीच .....िाउँपागलकाको 
.................................................(इस्न्जगनयर) को कािकाज िनय िराउन गिगि २०७   /......./...... को गनणयय अनसुार देहायका 
कायय/शियको अगधनिा रवह दोश्रो पिले पवहलो पिलाई सेवा उपलब्ध िराउन िन्जरु भएकाले यो करारको संझौिा िरी एक/एक प्रगि 
आपसिा बसु्झ गलयौं ठदयौं : 
१. कािकाज सम्बन्धिा : दोस्रो पिले आफुलाई िोवकएको संलग्न कायय वववरण अनसुारको कायय पवहलो पिले िोकेको सिय र 

स्थानिा उपस्स्थि भई िनुय पनेछ र आवश्यकिानसुार थप काि िनुय पनेछ । 
२. काि िनुय पने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारिा काि िरे बापि पाउँन ेपाररश्रगिक : प्रत्येक िवहना व्यगिि भएपगछ, पवहलो पिले दोश्रो पिलाई िागसक रुपिा रु. 

...................(अिरेपी रु. ..................................................................पाररश्रगिक उपलब्ध िराउनछे ।  
४. आचरणको पालनाः दोश्रो पिले ...िाउँपागलकाको प्रचगलि कानूनिा ब्यवस्था भएका आचरण िथा अनशुासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 

पालना िनुय पनेछ ।  
५. ववदाः दोस्रो पिलाई साबयजगनक गबदा बाहेक अन्य कुनै पगन वकगसिको गबदा उपलब्ध हनुे छैन । साथै कायायलयको लागि 

आवश्यक परेको खण्डिा गबदाको ठदनिा पगन सेवा उपलब्ध िराउन ुपनेछ । यसरी सावयजगनक गबदाको ठदनिा कायायलयिा काि 
लिाए बापि िागसक करार रकिको दािासाहीले रकि दोश्रो पिलाई ठदईनेछ ।  

६. कायायलय सम्पस्त्तको सरुिाः दोस्रो पिले कायायलयको चल अचल सम्पस्त्तको नो्सानी वा वहनागिना िरेिा सो को िगिपूगिय वा 
हानी नो्सानीको गबिो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई ठदन ुपनेछ । 

७. िोप्यिाः दोस्रो पिले कायायलयको कािजपत्र, स्जन्सी सािान एवं िोप्य कुरा वा कािजाि कुनै अनगधकृि व्यस्क्त वा देशलाई 
उपलब्ध िराएको प्रिास्णि भएिा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नो्सानीको स्तिपूगिय दोश्रो पिबाट भराईनेछ 
र कालो सूचीिा सिेि रास्खनेछ ।   

८. करार अवगधः यो करार २०७...  ।........।..........देस्ख लाि ुभई २०७.....असार १५ सम्िको लागि हनुेछ ।  
९. काययसम्पादन िूल्याकंनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कायय सम्पादन िूल्यांकन िने र सो िूल्यांकन िदाय सालवसाली गनरन्िरिा ठदन 

उपयकु्त देस्खएिा काययववगधको दफा ९ बिोस्जि करार गनस्श्चि अवगधको लागि थप हनु स्नेछ । 
१०. पाररश्रगिक कट्टी र करार सेवाको शियको अन्त्यः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई लिािार ७ (साि) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा 

उपलब्ध निराएिा, सन्िोषजनक सेवा ठदन नसकेिा अनपुस्स्थि रहेको अवगधको पाररश्रगिक दािासावहले कट्टा िररनेछ र सो भन्दा 
बढी सेवा निरेिा स्विः यो संझौिा पवहलो पिले रि िरी अको ब्यवस्था िनय वाधा पने छैन । दोश्रो पिले शारररीक रुपिा 
अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणले सेवा ठदन असिथय भएिा वा काि सन्िोषजनक नभएिा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर 



उल्लघंन िरेिा दोश्रो पिसंिको संझौिा रि िनय स्नछे र गनजको सट्टा अको व्यस्क्त करारिा रास्ख काि लिाउन बाधा पने 
छैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पिले यस करार बिोस्जि काि िरेकै आधारिा पगछ कुनै पगन पदिा अस्थायी वा स्थायी गनयसु्क्त हनुाका 
लागि दाबी िनय पाँउन ेछैन/िने छैन । 

१२. प्रचगलि कानून लािू हनुःे यस संझौिािा उल्लेख नभएको कुरा प्रचगलि नेपाल कानून बिोस्जि हनुेछ ।  
 
िाउँपागलकाको िफय बाट :   दोस्रो पि (करार िने व्यस्क्त):  
हस्िािर : हस्िािर :  
नाि :    नाि : 
पद :  िेिाना :  
कायायलयको छापः  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँि सम्बस्न्धि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

धवलागिरी िाउँ काययपागलकको कायायलय 
िनुा, म्याग्दी 

प्रदेश नं ४ नेपाल 
 
च.नं.         गिगिः    
प.सं.  
 
श्री ........................................, 
िेिाना ......................... 
 

ववषयः करार सम्बन्धिा । 
िपाईलाई गिगि २०७...।....।... गनणययानसुार सूस्चकरण िररए बिोस्जि ............................ (पदको नाि वा काि) का लागि 
यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौिा) बिोस्जि गिगि २०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्ि करारिा रास्खएको हुँदा संलग्न 
काययशिय अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवयक र व्यवसावयक िूल्य िान्यिा अनरुुप िनुयहनु जानकारी िराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि कियव्य पालना िदाय यस िाउँपागलका/निरपागलकाको कियचारीले पालना िनुयपने आचार संवहिा र आचरणको 
सिेि पररपालना हनु जानकारी िराइन्छ ।  

..................... 
प्रिखु प्रशासक य अगधकृि 

बोधाथयः 
श्री आगथयक प्रशासन शाखाः प्रिास्णि हास्जर/Time Sheet सवहिको प्रगिवेदनका आधारिा सम्झौिा बिोस्जिको रकि िागसक रूपिा 

उपलब्ध िराउनहुनु ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्यवस्था हनु ।  
श्री वडा कायायलय, ....................................  

िाउँ काययपागलकाको कायायलय । 
 

 

आज्ञाले  

िोववन्द सनुार 

प्रिखु प्रशासक य अगधकृि 


