
 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र  

खण्ड १ संख्या ५ लमलत २०७५।०१।२५ 
भाग २ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २१५ बमोशजमको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए 

बमोशजमको काययविलध सियसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित ्२०७५ सािको काययविलध संख्या ५ 

 

सेिा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्यिस्थापन गने काययविलध, २०७5 
 

प्रस्तािना: 
तामाकोशी गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउन े सेिा प्रिाह र विकास लनमायणको काययिाई व्यिशस्थत र 
प्रभािकारी बनाउन नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको कमयचारी दरिशददको अलधनमा रवह प्राविलधक 
कमयचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेिा करारमा कमयचारी लिन ेकाययिाई थप व्यिशस्थत 
गनयका लनलमत्त, 
तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययविधी लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको लमलत २०७५।०१।२३ को बैठकिे यो काययविलध 
स्िीकृत गरेको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः 
क. यस काययविलधको नाम "सेिा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्यिस्थापन गने काययविलध, २०७5" 

रहेको छ ।  
ख. यो काययविलध तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट पाररत भएको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः  विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा- 
क.  "अध्यि" भन्नािे क्रमशः गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  



ग.  "काययविलध" भन्नािे "सेिा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्यिस्थापन गने काययविलध, २०७५" 
सम्झन ुपदयछ ।  

घ.  "कायायिय" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राविलधक कमयचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोशजम प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराउन े गरी 

व्यिस्था भएका कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोशजम गदठत अदतिाताय तथा सूशचकरण सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

३. काययविलध िागू हनु ेिेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बशदध व्यिस्थाको दफा १४(४) बमोशजम 
प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न ेप्रयोजनको िालग यो काययविलध स्िीकृत गरी िागू गररएको छ ।  

(२) कायायियिे देहायको सेिासँग सम्बशदधत प्राविलधक कमयचारी यस काययविलध बमोशजम 
अिलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

(क) इशिलनयररङ्ग सेिासँग सम्बशदधत 
(ख) कृवष सेिासँग सम्बशदधत 
(ग) पश ुसेिासँग सम्बशदधत 
(घ) िन सेिासँग सम्बशदधत 
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बशदधत 
(छ) अदय कुनै प्राविलधक सेिासँग सम्बशदधत । 

 
४. छनौट सम्बदधी व्यिस्थाः दफा ३ बमोशजमका प्राविलधक कमयचारी कायायियिे करारमा राख्न े

प्रयोजनको िालग सूशचकरण तथा छनौट सम्बशदध व्यिस्था देहाय बमोशजम हनुछेः  
(१) प्राविलधक कमयचारीको अनसूुशच - १ बमोशजम स्िीकृत कायय वििरण बमोशजम पद िा 

सेिा िेत्र तथा सम्बशदधत सेिा समूहको योग्यता, पाररश्रलमक, सेिा शतय समेत तोकी सम्बशदधत 
कायायियको सूचनापाटी, िेभसाईट तथा अदय कुनै साियजलनक स्थिमा अनसूुची - २ बमोशजमको 
ढाँचामा कम्तीमा १५ (पदर) ददनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(२) आिेदन फारामको नमूना अनसूुची - ३ बमोशजम हनुेछ । आिेदन दस्तरु गाउँ 
काययपालिकाबाट लनधायरण भए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनय आएका आिेदनहरु देहायको आधारमा दफा ५ को 
सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सशुचकृत गनुयपनेछ :  
क. शैशिक योग्यता िापत – (अ) अंक अंवकत स्तर लनधायरण पद्धलत- ६० (साठी) अंक 

विशशष्ट शे्रणी िापत ६०, प्रथम शे्रणी िापत ५५, वद्धतीय शे्रणी िापत ५०, ततृीय शे्रणी िापत 
४५, (लत्रभिुन विश्वविद्याियको अंक गणनाका आधारमा) । 
(आ) अिर अंवकत स्तर लनधायरण पद्धलत- ६० (साठी) अंक 



Cumulative Grading Point (3.5 देशख 4.0 सम्म) ६०, Cumulative Grading Point (3.० देशख 
3.5 भददा कम) ५५, Cumulative Grading Point (2.5 देशख 3.0 भददा कम) ५०, Cumulative 

Grading Point 2.5 भददा कम ४५ 
ख. कायय अनभुि िापत - १० (दश) अंक (प्रलत िषय २ अंकको दरिे, प्रमाशणत वििरण संिग्न 

भएको हनुपुने) । 
 ग. स्थानीय बालसददािाई देहाय बमोशजम - १० (दश) अंक  

१. सम्बशदधत गाउँपालिकाको बालसददा भएमा - १० अंक 
२. सम्बशदधत शजल्िाको बालसददा भएमा - ५ अंक 
३. अदय - ३ अंक 

घ. अदतिातायमा अलधकतम २० अंक - यस अनसुार अंक प्रदान गदाय दयनुतम ८ (आठ) र 
अलधकतम १४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम आिेदन माग गदाय प्राविलधक कायय (ईशिलनयररङ, स्िास््य तथा 
पश ु शचवकत्सा िगायतका अदय िेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेदस) 
प्राप्त गरेका व्यशक्तिे मात्र आिेदन ददन सक्नेछन ्। 

५. अदतिायताय र सूशचकरण सलमलतः माग पद संख्याका आधारमा काययविलधको दफा (४) को उपदफा 
(३) बमोशजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदिारिाई प्रारशम्भक छनौट गनय र अदतिायताय समेत 
लिई सूशचकरणको लसफाररस गनय देहायको अदतरिाताय तथा सूशचकरण सलमलत रहनेछः 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत     -  संयोजक 
(ख) अध्यििे तोकेको विषय विज्ञको रुपमा  

सरकारी सेिाको अलधकृत स्तरको कमयचारी   -  सदस्य 
(ग) गाउँपालिकाको विषयगत शाखा प्रमखु   - सदस्य 

६. सूशचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोशजम सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्मेदिारहरु दफा ५ बमोशजमको सलमलतको लसफाररसको आधारमा कायायियिे उम्मेदिारहरुको 
रोि नम्बर, नाम थर, ठेगाना, काम गनय तोवकएको शाखा आदद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम 
अनसुार सूशचकरणको वििरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूशचकरण प्रकाशन गदाय पद संख्या भददा दोव्बर संख्यामा 
िैकशल्पक उम्मेदिारको सूची समेत प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको सूची 
सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुयपनेछ ।  
तर, आिेदन नै कम परेको अिस्थामा कम उम्मेदिार सशुचकरण गनय सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार माध्यमबाट 
जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नपुनेछ ।  



७. करार गनेः (१) कायायियिे सूशचकृत गरेका मखु्य उम्मेदिारिाई ७ (सात) ददनको म्याद ददई 
करार गनय सूचना ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अिधी लभत्र करार सम्झौता गनय आउन े सूशचकृत 
उम्मेदिारसँग कायायियिे अनसूुची - १ बमोशजमको कायय-वििरण सवहत अनसूुची - ४ बमोशजमको 
ढाँचामा करार गनुयपनेछ । उक्त अिलध लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमशः िैकशल्पक 
उम्मेदिारिाई सूचना ददई करार गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम करार गरे पश्चात अनसूुची - ५ बमोशजको पत्र कायायियिे 
प्राविलधक कमयचारीिाई ददनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम कायायियिे काययवििरण ददँदा विषयगत शाखा समेत तोकी 
काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) यस काययविलध बमोशजम करार गदाय सामादयत: आलथयक िषयको श्रािण १ (एक) देशख 
अको िषयको असार मसादतसम्मका िालग मात्र करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने काम 
समाप्त भएमा िा पयायप्त नभएमा िा काययप्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा स्थानीय तहिे कामको बोझ 
र अिधी हेरी करारको अिधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम एक आलथयक िषयको लनशम्त सेिा करारमा लिएको व्यशक्तिाई 
पनुः अको िषयको िालग सेिा करारमा लिन ुपरेमा पनुः पररिण, छनौट र शरुू करार सरह मालन 
सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राविलधक कमयचारीिे स्िेच्छािे करार लनरदतरता गनय नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना 
अगाडी कायायियमा लिशखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अदत 
गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यशक्तिाई पनुः करारमा काम गने अिसर ददईन ेछैन । 

(८) यस दफा विपररतको अिलध उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भददा बढी रकम 
भकु्तानी ददएमा त्यसरी अिलध उल्िेख गने िा रकम भकु्तानी गने कमयचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा 
गरी असूि उपर गरर विभागीय कारिाही समेत गररनेछ ।  

८. कायय शतय, पाररश्रलमक, अिलध र लबदा :  (१) यस काययविलध बमोशजम सेिा करार सम्झौता गररएका 
प्राविलधक कमयचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बशदधत तह िा पदको शरुु तिब स्केिमा नबढ्न ेगरी 
करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नपेाि सरकारको 
दररेट बमोशजम करारमा उल्िेख भए अनसुार स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सवकनछे ।  

(२)  कायायियिे काययवििरणमा उल्िेख भए बमोशजम प्रगलतको स्थिगत िा िस्तगुत 
प्रलतिेदनका आधारमा कायय सम्पादन अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा वफल्ड भत्ता 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर, करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अदय भत्ता उपिब्ध 
गराउन सवकने छैन । 



(३) कायायियिे करारका प्राविलधक कमयचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाय अनसूुची ६ 
बमोशजमको ढाँचामा लनजिे मवहनाभरी गरेको कामको वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतिेदन 
तयार गनय िगाई आिश्यकतानसुार सम्बशदधत विषयगत शाखाको लसफाररश प्राप्त गरी प्रशासन 
शाखा प्रमखु माफय त कायायिय प्रमखुिे प्रमाणीत गरे पश्चात मात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) यस काययविलध बमोशजम प्राविलधक कमयचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै 
पलन पदमा अस्थायी िा स्थायी लनयकु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउन ेछैन । 

(५) उपदफा (१) बमोशजम करार गदाय काम शरुु गने लमलत र अदत्य गने लमलत समेत 
उल्िेख गनुयपनेछ । तर त्यस्तो करारको अिधी एक िषयमा ३ (लतन) पटकसम्म नविकरण गनय 
सक्ने गरी िा एकै पटकमा गरेको खण्डमा समेत १ (एक) िषय भददा बढी हनुे छैन । 

(६) सेिा करार गररएका कमयचारीहरुिाई साियजलनक लबदा बाहेक १ (एक) ददन सम्म 
तिबी लबदा उपिब्ध गराउन सवकनछे । कायायियको िालग आिश्यक परेको खण्डमा लबदाको 
ददनमा पलन सेिा उपिब्ध गराउन ु पनेछ । यसरी साियजलनक लबदाको ददनमा कायायियमा काम 
िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे पाउने रकम दोश्रो पििाई ददईनेछ । दावयत्ि 
सानय नसवकने प्रकृलतका विषयमा लनणयय भएबमोशजम तिलब लबदा ददन सवकनछे । 

९. करारको समाप्तीः (१) यस काययविलध बमोशजम करार गररएको पद िा दरबददीमा नपेािको संविधान 
बमोशजम कुनै कमयचारी समायोजन भई आएमा उक्त कमयचारी कायायियमा हाशजर भएको ददनदेशख 
त्यस्तो व्यशक्तको करार स्ितः अदत्य हनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविलधक कमयचारीको कायय सदतोषजनक नभएको भलन काययरत 
विषयगत शाखा िा कायायियिे लसफाररश गरेमा अध्यििे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको नतेतृ्िमा 
िा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारीको नतेतृ्िमा एक सलमलत गठन 
गरी सात ददन लभत्र आिश्यक छानविन गनय िगाई एक पटक सम्म सफाइको मौका ददई सो 
सलमलतको लसफाररसमा कायायियिे जनुसकैु अिस्थामा सेिा करारबाट हटाउन सक्नछे ।  

१०. विविधः यस काययविलधको कायायदियनको क्रममा थप व्यिस्था गनुय परेमा यस काययविलध तथा 
प्रचलित कानूनसँग नबाशझने गरी गाउँ काययपालिकािे आिश्यक लनणयय गनय सक्नेछ । 

११. खारेजी र बचाउ: यस काययविधी जारी हनुभुददा अगाडी लनयकु्त भएका प्राविलधक कमयचारी यसै 
काययविधी बमोशजम लनयकु्त भएको मालननछे । 

  



अनसूुची - १ 
(दफा ४.१ सगँ सम्बशदधत काययवििरणको ढाचँा) 

तामाकोशी गाउँ काययपालिकको कायायिय 
जफे, दोिखा 

प्रदेश नं. ३, नपेाि 
 
कायय वििरणको नमनुाः 
प्राविलधक कमयचारीको पदनामः  काम गनुयपने स्थानः 
प्राविलधक कमयचारीको नामः       
सपुररिेिकः  प्रलतिेदन पेश गनुयपने अलधकारीः  
कायय वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 

अनसूुची - २ 
(दफा ४.१ सगँ सम्बशदधत आिेदनको ढाचँा) 
तामाकोशी गाउँ काययपालिकको कायायिय 

जफे, दोिखा 
प्रदेश नं. ३, नपेाि 

सेिा करारमा जनशशक्त लिन ेसम्बदधी सूचना 
(सचुना प्रकाशशत लमलत : ) 

 
तामाकोशी गाउँपालिकाको िालग .............................. (विषयगत शाखा) मा रहने गरी 
............................................................. (पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको 
प्राविलधक कमयचारी सेिा करारमा राख्न ु पने भएकािे योग्यता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना 
प्रकाशशत भएको लमलतिे १५ (पदर) ददन लभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्ि लतरेको रलसद सवहत 
दरखास्त ददन हनु सम्िशदधत सिैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सम्बशदधत फाराम, दरखास्त 
दस्तरु, कायय–वििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतयहरु सवहतको विस्ततृ वििरण गाउँ काययपालिकाको 
कायायिय िा िेिसाइट www.tamakoshimun.gov.np बाट उपिब्ध हनुछे ।  

पद नाम  संख्या 
  
  

http://www.tamakoshimun.gov.np/


२. शैशिक योग्यता र अनभुि: सम्बशदधत पदको िालग शैशिक योग्यता र अनभुि सम्बदधी व्यिस्था 
नेपाि सरकार, िोकसेिा आयोगिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुयपनेः उम्मेदिारको व्यशक्तगत वििरण, शैशिक योग्यताको प्रमाशणत प्रलतलिवप, 
नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिवप, अनभुिको प्रमाशणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित 
नेपाि कानून बमोशजम विलभन्न काउशदसि िा पररषद् िा अदयमा दताय भएको प्रमाशणत प्रलतलिवप 
संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदिार स्ियंिे हस्तािर गरी प्रमाशणत 
गरेको हनुपुनेछ । 

अनसूुची - ३ 

(दफा ४.२ सगँ सम्बशदधत दरखास्त फारामको ढाचँा) 
तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

जफे, दोिखा 
प्रदेश नं ३, नपेाि 

सेिा करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) िैयशक्तक वििरण 

 नाम,थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : लमलत : 
स्थायी ठेगाना क) शजल्िा ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं: 
 घ) टोि: ङ) मागय/घर नं.: च) सम्पकय  नं.: 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि: 
बाबकुो नाम, थर : जदम लमलत :             (वि.सं.मा)              (ईशस्ि संितमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             िषय:           मवहना: 

(ख) शैशिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहने आिश्यक दयूनतम शैशिक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक दयूनतम योग्यता विश्वविद्यािय/बोडय/तालिम ददन ेसंस्था शैशिक उपालध/तालिम  संकाय शे्रणी/प्रलतशत मूि विषय 
शैशिक योग्यता      

     
तालिम      

(ग) अनभुि सम्बदधी वििरण  

कायायिय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलध 

देशख सम्म 
       
       

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य ठहररन ेगरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे िा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोशजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा 
उल्िेशखत सबै शतय तथा लनयमहरु पािना गनय मदजरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेशखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभददा अगािै करारको 
अदत्य गदाय कशम्तमा ३ मवहनाको पूिय सूचना ददई कायायियमा लनिदेन ददनछुे । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ

हािसािै शखचेको पासपोटय 
साईजको परैु मखुाकृलत 
देशखने फोटो यहाँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेदिार स्ियंिे दस्तखत 
गने 



 
 

 

लमलत: 

कायायियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेशखत िगायत लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनिायय रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमाशणत गरी पेश गनुय पनेछ ।(१) नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) दयूनतम शैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलधक कायय (इशिलनयररङ्ग, स्िास््य तथा पश ुशचवकत्सा िगायतका अदय िेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेदस)को 
प्रलतलिवप, तालिम र अनभुि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद । 
 

अनसूुची - ४ 
(दफा ७.१ सगँ सम्बशदधत करार सम्झौताको ढाचँा) 

करार सम्झौता 
 
तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र .................... 
शजल्िा,...................नगरपालिका/गाउँपालिका, िडा नं...... बस्ने श्री 
.................................................को नाती/नालतनी श्री ...................................................को 
छोरा/छोरी (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) िषय ....... को श्री............................................. का 
बीच तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायियको .................................................(इशिलनयर) 
पदको कामकाज गनय गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणययानसुार देहायका कायय/शतयको 
अलधनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा उपिब्ध गराउन मिुर भएकािे यो करारको संझौता गरी 
एक/एक प्रलत आपसमा बशुझ लियौं ददयौं : 
१. कामकाज सम्बदधमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कायय वििरण अनसुारको कायय 

पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा उपशस्थत भई गनुय पनेछ र आिश्यकतानसुार थप काम गनुय 
पनेछ । 

२. कामकाज गनुय पने स्थान: ..............................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउन ेपाररश्रलमक : प्रत्येक मवहना व्यलतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो 

पििाई मालसक रुपमा रु. ................... (अिरेपी रु. 
.................................................................. पाररश्रलमक चेक माफय त उपिब्ध गराउनछे 
।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रचलित कानूनमा व्यिस्था भएका 
आचरण तथा अनशुासन सम्बदधी व्यिस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अदय कुनै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ध हनुे छैन । 
विशेष पररशस्थतीमा सेिा करार गररएका कमयचारीहरुिाई साियजलनक लबदा बाहेक १ (एक) ददन 
सम्म तिबी लबदा उपिब्ध गराउन सवकनेछ । कायायियको िालग आिश्यक परेको खण्डमा 
लबदाको ददनमा पलन सेिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । यसरी साियजलनक लबदाको ददनमा कायायियमा 



काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे पाउन े रकम दोश्रो पििाई ददईनेछ । 
दावयत्ि सानय नसवकने प्रकृलतका विषयमा लनणयय भएबमोशजम तिलब लबदा ददन सवकनछे । 

६. कायायियको सम्पशत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कायायियको चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी िा 
वहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतय िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ददन ु
पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र, शजदसी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै 
अनलधकृत व्यशक्त िा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रमाशणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई 
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िलतपूलतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र लनजिाई कािो सूचीमा समेत 
राशखनेछ ।   

८. करार अिलधः यो करार सम्झौता २०७.।..।.. देशख २०७. असार मसादत सम्म िागू हनुेछ ।  
९. काययसम्पादन मूल्याकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन 

गदाय साििसािी लनरदतरता ददन उपयकु्त देशखएमा काययविलधको दफा ९ बमोशजम करार लनशश्चत 
अिलधको िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अदत्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात) 
ददन भददा बढी उक्त सेिा उपिब्ध नगराएमा, सदतोषजनक सेिा ददन नसकेमा अनपुशस्थत रहेको 
अिलधको पाररश्रलमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेिा नगरेमा स्ितः यो संझौता 
पवहिो पििे रद्ध गरी अको व्यिस्था गनय िाधा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्िस्थ 
भई िा अदय कुनै कारणिे सेिा ददन असमथय भएमा िा काम सदतोषजनक नभएमा िा आचरण 
सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता रद्ध गनय सक्नछे र लनजको सट्टा 
अको व्यशक्त करारमा राशख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नःे दोश्रो पििे यस करार बमोशजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी 
िा स्थायी लनयशुक्त हनुाका िालग दाबी गनय पाउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुःे यस संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम 
हनुेछ ।  

 

गाउँपालिकाको तफय बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्यशक्त):  
हस्तािर : हस्तािर :  
नाम :    नाम : 
पद :  ठेगाना :  
कायायियको छापः  

अनसूुची - ५ 
(दफा ७.२ सगँ सम्बशदधत करार सूचना पत्रको ढाचँा) 

तामाकोशी गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
जफे, दोिखा 

प्रदेश नं. ३, नपेाि 



 

च.नं.         लमलतः    
प.सं.  
 

श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

विषयः सेिा करार सम्झौता सम्बदधमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... को लनणययानसुार सूशचकरण गररए बमोशजम ............................ 
(पदको नाम िा काम) का िालग यसैसाथ संिग्न सेिा करार (सम्झौता) बमोशजम लमलत 
२०७....।....।...  देशख २०७....।.....।.... सम्म सेिा करारमा राशखएको हुदँा संिग्न काययशतय 
अनरुुप आफनो काम इमाददारीपूियक र व्यिसावयक मूल्य मादयता अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइदछ ।  
 साथै आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस गाउँपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने आचार 
संवहता र आचरणको समेत पररपािना हनु जानकारी गराइदछ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

बोधाथयः 
श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रमाशणत हाशजर/Time Sheet सवहतको प्रलतिेदनका आधारमा सेिा करार 
सम्झौता बमोशजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री सामादय प्रशासन शाखाः हाशजरीको व्यिस्था हनु ।  
श्री ..... नं. िडा कायायिय, ....... । 

अनसूुची - ६ 
(दफा ८.३ सँग सम्बशदधत मवहनाभरी गरेको कामको वििरण सवहतको दैलनक हाशजरी रेकडय तथा कायय वििरण फारमको ढाचँा) 

तामाकोशी गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, जफे, दोिखा 

प्रदेश नं. ३, नेपाि 

दैलनक हाशजरी रेकडय तथा कायय वििरण फारम 

प्राविलधकको नाम:        स्थायी ठेगाना: 
सेिाको प्रकार:    पद,शे्रणी,दजाय:   सम्पकय  नंबर: 
साि, मवहना:        काययिेत्र: 
गते गरेको कामको संशिप्त वििरण िाभग्राहीको वििरण हस्तािर कैवफयत 
१     
२     
३     
४     
५     



६     
७     
८     
९     
१०     
११     
१२     
१३     
१४     
१५     
१६     
१७     
१८     
१९     
२०     
२१     
२२     
२३     
२४     
२५     
२६     
२७     
२८     
२८     
२९     
३०     
३१     
३२     
 

उपरोक्त बमोशजम काम गरेको साचँो        प्रमाशणत गने   कायायिय प्रमखुको  
हो भनी लसफाररस गने-पेश गनेको प्रशासन शाखा प्रमखुको                                     
नाम,थर:                              नाम,थर:     हस्तािर                                          
पद नाम:                               पद नाम: 
सही:                                सही: 
लमलत:                                                 कायायियको छाप 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलत: २०७५।०१।२४ 

 

 

आज्ञािे, 

दीपेश कटे्टि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


