
1 
 

 

 

 

 
स्थानीय राजपत्र 

लेकवेशी नगरपाललकाद्वारा प्रकालशत 
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भाग - १ 

लेकवेशी नगरपाललका 

नगर काययपाललकाको कायायलय 

कल्याण, सुरे्खत 

 

नेपालको संविधान बमोजिम लेकिेशी नगरपाललकाको निौं नगर सभाले तल  

लेजिए बमोजिमको ऐन बनाएकोले सिवसाधारणको िानकारीको लालग प्रकाजशत 
गररएको छ । 
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लेकवेशी नगरपाललकाको करारमा प्रालवलिक/अप्रालवलिक र कायायलय 

सहयोगी कमयचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी काययलवलि, २०७८ 

लेकिेशी नगरपाललकाले उपलब्धगराउने सेिा प्रिाह र विकास लनमावणको कार्वलाई 
व्र्िजथित र प्रभािकारी बनाउन र्स नगरपाललकाकोलालग कार्व चाप र सेिा 
प्रिाहलाई म्र्निर गरी करारमा प्राविलधक/ अप्राविलधक र कार्ावलर् सहर्ोगी 
कमवचारी करार सम्झौताका आधारमा सेिा करारमा ललने कार्वलाई व्र्िजथित गनवका 
लालग थिानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा २ बमोजिम  
लेकिेशी नगरवपलका नगर कार्वपाललकाले लमलत २०७८/१०/०५ मा र्ो कार्वविलध 
थिीकृत गरी िारी गरेकोछ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः 
क.  र्स कार्वविलधको नाम "लेकिेशी नगरपाललकाको करारमा प्राविलधक/ 

अप्राविलधक र कार्ावलर् सहर्ोगी कमवचारी व्र्िथिापन सम्बन्धी कार्वविलध, 
२०७८" रहेको छ ।  

ि. र्ो कार्वविलध लेकिेशी नगरपाललकाको थिानीर् रािपरमामा प्रकाशन 
भएको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषाः विषर् िा प्रसंगले अको अिव नलागेमा र्स कार्वविलधमा- 
क.  "प्रमिु" भन्नाले नगरपाललकाको प्रमिु सम्झन ुपदवछ । 
ि.  "ऐन" भन्नाले “थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदवछ ।  
ग.  "कार्वविलध" भन्नाले “लेकिेशी नगरपाललकाको करारमा करारमा 

प्राविलधक/अप्राविलधक र कार्ावलर् सहर्ोगी कमवचारी व्र्िथिापन सम्बन्धी 
कार्वविलध, २०७८” सम्झनपुदवछ ।  

घ.  "कार्ावलर्" भन्नाले नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर्सम्झन ुपदवछ । 
ङ. "कमवचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोजिम प्राविलधक सेिा उपलब्ध गराउन े

गरी व्र्िथिा भएका कमवचारी सम्झनपुदवछ । 
च. "सलमलत" भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित सूजचकरण अन्तिाताव तिा 

लसफाररस सलमलत सम्झन ुपदवछ । 
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३. कार्वविलध लागू हनु ेिरेमा र सेिाः (१) कार्ावलर्ले देहार्को सेिासँग सम्बजन्धत 
कमवचारी र्स कार्वविलध बमोजिम अिलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  
क. इजन्िलनर्ररङ्ग सेिासँग सम्बजन्धत 
ि. कृवष सेिासँग सम्बजन्धत 
ग. पश ुसेिासँग सम्बजन्धत 
घ. थिाथ्र् सेिासँग सम्बजन्धत 
ङ. प्रशासन सेिासँग सम्बजन्धत 
च. अन्र् कुनै सेिासँग सम्बजन्धत। 

४. छनौट सम्बन्धी व्र्िथिाः दफा ३ बमोजिमका प्राविलधक कमवचारी कार्ावलर्ले 
करारमा राख्न ेप्रर्ोिनको लालग सूजचकरण तिा छनौट सम्बन्धी व्र्िथिा देहार् 
बमोजिम हनुेछः  

(१) कमवचारीको अनसूुजच- १बमोजिम थिीकृत कार्व वििरण बमोजिम 
पद िा सेिा िेरमा तिा सम्बजन्धत सेिा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेिा शतव 
समेत तोकी कार्ावलर्को सूचनापाटी, िेभसाईट तिा अन्र् कुनै सािविलनक 
थिलमा अनसूुची- २ बमोजिम कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन 
गनुवपनेछ। 

(२) आिेदन फारामको नमूना अनसूुची- ३ बमोजिम हनुेछ।आिेदन 
दथतरु नगरपाललकाबाट लनधावरण भए बमोजिम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम पनव आएका आिेदनहरु देहार्को आधारमा 
दफा ५ को सलमलतले सजुचकृत गरी मूल्र्ाङ्कन गरी सिै भन्दा बवि अंक प्राप्त 
गने उम्मेदिारलाई करार लनर्लुतको लालग नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर्लाई  
लसफाररस गनुवपनेछ : 

क. शैजिक र्ोग्र्ता िापत -६० (सािी) अंक, (विजशष्ट शे्रणी िापत 
६०, प्रिम शे्रणी िापत ५५, वितीर् शे्रणी िापत ५०, ततृीर् 
शे्रणी िापत ४५ 

ि. कार्व अनभुि िापत -१० (दश) अंक (प्रलत िषव २ अंकको दरले, 
प्रमाजणत वििरण संलग्न भएको हनुपुने) । 
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ग. थिानीर् बालसन्दालाई देहार् बमोजिम -१० (दश) अंक  
१.  सम्बजन्धत नगरपाललकाको बालसन्दा भएमा -१० अंक 
२.  सम्बजन्धत जिल्लाको बालसन्दा भएमा -५ अंक  

घ. अन्तिातावमा अलधकतम २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाव 
न्र्नुतम ४० प्रलतशत  र अलधकतम ७० प्रलतशत  को सीमालभरमा 
रही प्रदान गनुवपनेछ । सो भन्दा कम अंक ठदन ुपरेमा मलु्र्ाङ्कन 
कतावले कारण समेत उल्लेि गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम आिेदन माग गदाव प्राविलधक कार्व 
(इजन्िलनर्ररङ्ग, थिाथ्र् तिा पश ु जचवकत्सा लगार्तका अन्र् िेरमा) का लालग 
आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमाणपरमा (लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्जिले मारमा 
आिेदन ठदन सक्नेछन ्। 

५. सूजचकरण अन्तिाताव तिा लसफाररस  सलमलतः माग पद संख्र्ाका आधारमा 
कार्वविलधको दफा (४) को उपदफा (३) बमोजिम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका 
उम्मेदिारलाई प्रारजम्भक छनौट गनव र अन्तिावताव समेत ललई लनर्जुिको लालग 
लसफाररस गनव देहार्को सूजचकरण अन्तिाताव तिा लसफाररस सलमलत रहनेछः 

(क) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत  - संर्ोिक 
(ि) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले तोकेको विषर् विज्ञको रुपमा सरकारी 

सेिाको अलधकृत थतरको कमवचारी बविमा २ िना - सदथर् 
(ग) नगरपाललकाको प्रशासन शािा प्रमिु - सदथर् सजचि 

आिश्र्क परेमा अन्र् कमवचारीलाईसमेत विषर् विज्ञको रूपमा आमन्रमाण गनव 
सवकनेछ । 

६. सूजचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोजिम सबैभन्दा बिी अंक 
प्राप्त गने उम्मेदिारहरु दफा ५ बमोजिमको सलमलतको लसफाररसको आधारमा 
कार्ावलर्ले उम्मेदिारहरुको रोल नम्बर, नाम िर, िेगाना, पद नाम  
आठद समेत उल्लेि गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार सूजचकरणको वििरण प्रकाशन 
गनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम सूजचकरण प्रकाशन गदाव पद संख्र्ा भन्दा 
दोव्बर संख्र्ामा िैकजल्पक उम्मेदिारको सूची समेत प्रकाशन गनुवपनेछ र 
लसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुवपनेछ ।  

तर आिेदन नै कम परेको अिथिामा कम उम्मेदिार सजुचकरण गनव 
सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदिारलाई 
लछटो सञ्चार मा्र्मबाट िानकारी गराई सोको अलभलेि समेत राख्नपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) दफा ५ बमोजिमको सलमलतले करार लनर्जुिको लालग  
लसफाररस गरेका उम्मेदिारलाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद ठदई करार लनर्जुिको 
लालग संझौता गनव सूचना ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिधी लभरमा करार सम्झौता गनव आउन े
सूजचकृत उम्मेदिारसँग कार्ावलर्ले अनसूुची - १ बमोजिमको कार्ववििरण 
सवहत अनसूुची -४ बमोजिम करार गनुवपनेछ ।उि अिलध लभरमा सम्पकव  राख्न 
नआएमा क्रमशः िैकजल्पक उम्मेदिारलाई सूचना ठदई करार गनव सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमकरार गरे पश्चात अनसूुची -५ बमोजिको 
परमा कार्ावलर्ले प्राविलधक/ अप्राविलधक र कार्ावलर् सहर्ोगी कमवचारीलाई 
ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम कार्ावलर्ले कार्ववििरण ठदँदा विषर्गत 
शािा समेत तोकी काममा लगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्वविलध बमोजिम करार गदाव सामान्र्त आलिवक िषवको 
श्रािण १ (एक) देजि अको िषवको असार मसान्तसम्मका लालग मारमा करार 
गनुव पनेछ ।तर उि पदले गनुवपने काम समाप्त भएमा िा पर्ावप्त नभएमा िा 
कार्वप्रारम्भ नै नभएको अिथिामा थिानीर्तहले कामको बोझ र अिधी हेरी 
करारको अिधी घटाउन सक्नछे। 

(६) उपदफा (५) बमोजिम एक आलिवक िषवको लनजम्त सेिाकरारमा 
ललएको व्र्जिलाई पनुःअको िषवको लालग सेिा करारमा ललनपुरेमा 
कार्वपाललकाको बैिकको लनणवर् बमोजिम सम्झौता को म्र्ाद िप गनवसवकनेछ। 
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(७) करार कमवचारीले थिेच्छाले करार लनरन्तरता गनव नचाहेमा 
कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी कार्ावलर्मा ललजित रुपमा िानकारी गराउन ु
पनेछ । र्सरी िानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्र्थतो 
व्र्जिलाई पनुः करारमा काम गने अिसर ठदईनेछैन। 

(८) र्स दफा विपररतको अिलध उल्लेि गरी िा करारमा उल्लेि भए 
भन्दा बिी रकम भिुानी ठदएमा त्र्सरी अिलध उल्लेि गने िा रकम भिुानी 
गने कमवचारीको तलि भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र विभागीर् 
कारिाही समेत गररनेछ । 

अन्र्रमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पलन र्स अजघ र्स 
नगरपाललकामा नगर कार्वपाललकाले प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतलाई करार 
लनर्जुि गनव ठदएको अलधकार बमोजिम सम्पन्न गरेका कार्वहरूलाई र्सै 
कार्वविलध बमोजिम भए गरेको मालननेछ । 

८. कार्व शतव, पाररश्रलमक र अिलध :  (१) र्स कार्वविलध बमोजिम सेिा करार 
सम्झौता गररएका प्राविलधक/अप्राविलधक र कार्ावलर् सहर्ोगी कमवचारीको 
मालसक पाररश्रलमक नगरपाललकाले तोके बमोजिमहनुेछ । थिानीर् भत्ता पाउने 
थिानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोजिम करारमा उल्लेि भए अनसुार 
थिानीर् भत्ता उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) कार्ावलर्ले कार्ववििरणमा उल्लेि भए बमोजिम प्रगलतको थिलगत 
िा िथतगुत प्रलतिेदनका आधारमा कार्व सम्पादन अनसुार करारमा उल्लेि गरी 
भ्रमण भत्ता िा वफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्लेि नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता िा 
अन्र् भत्ता उपलब्ध गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कार्ावलर्ले करारका प्राविलधक कमवचारीको पाररश्रलमक भिुानी 
गदाव लनिले मवहनाभरी गरेको कामको वििरण सवहतको प्रलतिेदन तर्ार गनव 
लगाई सम्बजन्धत विषर्गत शािाको लसफाररशको आधारमा मारमा भिुानी गनुव 
पनेछ । 
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(४) र्स कार्वविलध बमोजिम प्राविलधक कमवचारीले करारमा काम गरेकै 
आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अथिार्ी िा थिार्ी लनर्िुी हनुाका लालग कुनै 
पलन दाबी गनव पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोजिम करार गदाव काम शरुु गने लमलत र अन्त्र् 
गने लमलत समेत उल्लेि गनुवपनेछ। तर त्र्थतो करारको अिधी एकपटकमा १ 
(एक) िषव भन्दा बिी हनुे छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) करार सम्झौता गररएको प्राविलधक कमवचारीको कार्व 
सन्तोषिनक नभएको भलन कार्वरत विषर्गत शािा िा कार्ावलर्ले लसफाररश 
गरेमा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले आिश्र्क छानविन गरी िा गनव लगाई 
सफाइको मौका ठदई कार्ावलर्ले िनुसकैु अिथिामा करारबाट हटाउन 
सवकनेछ । 

१०. विविधः र्स कार्वविलध कार्ावन्िर्न क्रममा िप व्र्िथिा गनुव परेमा र्स 
कार्वविलध तिा प्रचललत कानूनसँग नबाजझने गरी नगरपाललकाले आिश्र्क 
लनणवर् गनव सक्नेछ । 



8 
 

अनसूुची-१ 

(दफा ४.१ सँग सम्बजन्धत) 
लेकिेशी नगरपाललका नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर् 

कल्र्ाण, सिेुत 
कणावली प्रदेश, नेपाल 

कार्व वििरणको नमनुा 

प्राविलधक/अप्राविलधक र सहर्ोगी कमवचारीको पद नामः  

काम गनुवपने थिानः 

प्राविलधक/अप्राविलधक र सहर्ोगी कमवचारीको नामः    
   
सपुररिेिकः   

प्रलतिेदन पेश गनुवपने अलधकारीः  

कार्व वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४.१ सँग सम्बजन्धत) 
लेकिेशी नगरपाललका नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर् 

कल्र्ाण, सिेुत 
कणावली प्रदेश, नेपाल 

करारमा सेिा ललनसेम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाजशत लमलतः २०७  /   /   ) 

लेकिेशी नगरपाललका अन्तरगत ..............................(विषर्गत शािा) मा रहन े
गरी .............................................................(पद) मा देहार्को संख्र्ा र 
र्ोग्र्ता भएको प्राविलधक/अप्राविलधक र सहर्ोगी कमवचारीको कमवचारी करारमा राख्न ु
पने भएकाले र्ोग्र्ता पगुेका नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले 
१५ (पन्र) ठदन लभरमा ठदनको ............. बिेसम्म रािथि लतरेको रलसद सवहत 
दरिाथत ठदन हनु सम्िजन्धत सिैको लालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फाराम, दरिाथत दथतरु, कार्व–वििरण, सवहतको विथततृ वििरण कार्ावलर्बाट िा 
िेिसाइट www.lekbeshimun.gov.np बाट उपलब्ध हनुेछ । सेिा शतव र पाररश्रलमक 
करार संझौतामा उल्लेि भए बमोजिम हनुेछ । 

पद नाम सेिा समहु/उप-समहु तह संख्र्ा 
     
     

२. शैजिक र्ोग्र्ता र अनभुि: 
१.  नेपाली नागररक । 
२.  न्रू्नतम र्ोग्र्ताः 
३. अनभुिको हकमाःसम्बि कार्वमा कम्तीमा....िषवको कार्व अनभुि भएको।  
४. ......... िषव उमेर परुा भई .... िषव ननाघेको हनुपुने । 
५. अन्र् प्रचललत काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
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३.  दरिाथतमा संलग्न गनुवपनेः  
उम्मेदिारको व्र्जिगत वििरण, शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाजणत प्रलतललवप, नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपरमाको प्रमाजणत प्रलतललवप, अनभुिको प्रमाजणत प्रलतललवप तिा 
प्रचललत नेपाल कानून बमोजिम विलभन्न काउजन्सल िा पररषद् िा अन्र्मा दताव 
भएको प्रमाजणत प्रलतललवप संलग्न हनुपुनेछ । पेश गररन े सबै प्रलतललवपको 
पछाडी उम्मेदिार थिरं्ले हथतािर गरी प्रमाजणत गने ।  
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अनसूुची-३ 

(दफा ४.२ सँग सम्बजन्धत दरिाथत फाराम) 
लेकिेशी नगरपाललका नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर् 

कल्र्ाण, सिेुत 
कणावली प्रदेश, नेपाल 

करारको लालग दरिाथत फाराम 

(क) िैर्जिक वििरण 
 नाम िर (देिनागरीमा)  

(अंग्रिेी िूलो अिरमा)  ललङ्ग: 
नागररकता नं: िारी गने जिल्ला : लमलत : 

थिार्ी 
िेगाना 

क) जिल्लाः ि) न.पा./गा.पा. ग) िडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागव/घर नं. : च) फो नं. 
परमााचार गने िेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, िर : िन्म लमलत :                (वि.सं.मा) 

                         (ईजथि संितमा) 
बािेको नाम, िर : हालको उमेर :     िषव    मवहना 

(ि) शैजिक र्ोग्र्ता/ताललम (दरिाथत फाराम भरेको पदको लालग चावहने आिश्र्क 
न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ता/ताललम मारमा उल्लेि गने) 

आिश्र्क 
न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

विश्वविद्यालर्/बोडव/ताललम 
ठदन ेसंथिा 

शैजिक 
उपालध/ताललम 

संकार् 
शे्रणी/ 
प्रलतशत 

मूल 
विषर् 

शैजिक 
र्ोग्र्ता 

     
     

ताललम      

हालसालै जिचेको 
पासपोटव साईिको परैु 
मिुाकृलत देजिने फोटो 
र्हाँ टाथने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 

उम्मेदिारले दथतित 
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(ग) अनभुि सम्बन्धी वििरण  

कार्ावलर् पद सेिा/समूह/ 
उपसमूह शे्रणी/तह थिार्ी/अथिार्ी/ 

करार 
अिलध 

देजि सम्म 
       
       

मैले र्स दरिाथतमा िलुाएका सम्पूणव वििरणहरु सत्र् छन ्। दरिाथत बझुाएको पदको 
सूचनाको लालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सिार् पाएको छैन । कुनै कुरा िाँटे िा 
लकुाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोजिम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना 
गने भनी प्रचललत कानून तिा र्स दरिाथत फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेजित सबै शतव तिा 
लनर्महरु पालना गनव मन्िरु गदवछु । सािै करारमा उल्लेजित शतवहरु पूणव रुपमा पालना 
गनेछु र करारको समर्भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाव कजम्तमा ३ मवहनाको पूिव 
सूचना ठदई कार्ावलर्मा लनिेदन ठदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दथतित 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लमलत: 
कार्ावलर्ले भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरिाथत अथिीकृत भए सो को कारण : 
दरिाथत रुि ुगनेको नाम र दथतितः 
लमलत : 

दरिाथत थिीकृत/अथिीकृत गनेको दथतित 
लमलत : 

द्रष्टव्र् : दरिाथत साि सूचनामा उल्लेजित लगार्त लनम्नललजित कागिातहरु अलनिार्व 
रुपमा उम्मेदिार आफैले प्रमाजणत गरी पेश गनुव पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरमाको प्रलतललवप, (२) समकिता र सम्बि आिश्र्क 
पनेमा सो को प्रलतललवप, (३) न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपरमा र चाररलरमाक 
प्रमाणपरमाको प्रलतललवप, प्राविलधक कार्व (इजन्िलनर्ररङ्ग, थिाथ्र् तिा पश ु जचवकत्सा 
लगार्तका अन्र् िेरमा) का लालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमाणपरमा (लाईसेन्स)को 
प्रलतललवप, ताललम र अनभुि आिश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतललवप, आठद । 
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अनसूुची-४ 

(दफा ७.२ सँग सम्बजन्धत करार सम्झौता) 

करार सम्झौता 

लेकिेशी नगर कार्वपाललकाकोकार्ावलर्, (र्सपलछ पवहलो पि भलनएको) र 
....................जिल्ला, ...................नगरपाललका, िडा नं. ..... बथने श्री 
........................................................ (र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 
लेकिेशी नगरपाललकाको ................................................. को कामकाि गनव 
गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणवर् अनसुार देहार्का कार्व/शतवको अलधनमा 
रवह दोश्रो पिले पवहलो पिलाई सेिा उपलब्ध गराउन मन्िरु भएकाले र्ो करारको 
संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बजुझ ललर्ौं ठदर्ौं : 

१. कामकाि सम्बन्धमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको संलग्न कार्व वििरण 
अनसुारको कार्व पवहलो पिले तोकेको समर् र थिानमा उपजथित भई गनुव पनेछ र 
आिश्र्कतानसुार िप काम गनुव पनेछ । 

२. काम गनुव पने थिान: ......................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउँने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहलो 

पिले दोश्रो पिलाई मालसक रुपमा रु. ................... (अिरेपी रु. 
.........................................पाररश्रलमक उपलब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो पिले लेकिेशी नगरपाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्र्िथिा 
भएका आचरण तिा अनशुासन सम्बन्धी व्र्िथिाहरु पालना गनुव पनेछ ।  

५. विदाः दोस्रो पिलाई साबविलनक लबदा बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलसमको लबदा 
उपलब्ध हनेु छैन । सािै कार्ावलर्को लालग आिश्र्क परेको िण्डमा लबदाको 
ठदनमा पलन सेिा उपलब्ध गराउन ु पनेछ । र्सरी सािविलनक लबदाको ठदनमा 
कार्ावलर्मा काम लगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो 
पिलाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ावलर् सम्पजत्तको सरुिाः दोस्रो पिले कार्ावलर्को चल अचल सम्पजत्तको 
नोक्सानी िा वहनालमना गरेमा सो को िलतपूलतव िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो 
पिले पवहलो पिलाई ठदन ुपनेछ । 
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७. गोप्र्ताः दोस्रो पिले कार्ावलर्को कागिपरमा, जिन्सी सामान एिं गोप्र् कुरा िा 
कागिात कुनै अनलधकृत व्र्जि िा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रमाजणत भएमा दोस्रो 
पिलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िलतपूलतव दोश्रो पिबाट 
भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत राजिनेछ ।   

८. करार अिलधः र्ो करार २०७...  ।........।..........देजि लाग ुभई २०७.....असार 
मसान्तसम्मको लालग हनेुछ ।  

९. कार्वसम्पादन मूल्र्ाकंनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कार्व सम्पादन मूल्र्ांकन गने र 
सो मूल्र्ांकन गदाव सालिसाली लनरन्तरता ठदन उपर्िु देजिएमा कार्वविलधको दफा 
९ बमोजिम करार लनजश्चत अिलधको लालग िप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतवको अन्त्र्ः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई 
लगातार ७ (सात) ठदन भन्दा बिी उि सेिा उपलब्ध नगराएमा, सन्तोषिनक सेिा 
ठदन नसकेमा अनपुजथित रहेको अिलधको पाररश्रलमक दामासावहले कट्टा गररनेछ र 
सो भन्दा बिी सेिा नगरेमा थितः र्ो संझौता पवहलो पिले रि गरी अको ब्र्िथिा 
गनव िाधा पने छैन । दोश्रो पिले शारररीक रुपमा अथिथि भई िा अन्र् कुनै 
कारणले सेिा ठदन असमिव भएमा िा काम सन्तोषिनक नभएमा िा आचरण 
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गनव सक्नेछ 
र लनिको सट्टा अको व्र्जि करारमा राजि काम लगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नेः दोश्रो पिले र्स करार बमोजिम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन 
पदमा अथिार्ी िा थिार्ी लनर्जुि हनुाका लालग दाबी गनव पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचललत कानून लागू हनेुः र्स संझौतामा उल्लेि नभएको कुरा प्रचललत नेपाल 
कानून बमोजिम हनेुछ। 

 

नगरपाललकाको तफव बाट :  रोहिरः  दोस्रो पि (करार गने व्र्जि): 
हथतािर :   हथतािर :  हथतािरः 
नाम :    नाम :   नामः 
पद :    पदः   पदः 
कार्ावलर्को छापः       िेगाना : 
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अनसूुची-५ 

(दफा ७.३ सँग सम्बजन्धत करार सूचना परमाको िाँचा) 
लेकिेशी नगरपाललका नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर् 

कल्र्ाण, सिेुत 
कणावली प्रदेश, नेपाल 

च.नं.        लमलतः   
प.सं.  

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

विषर्ः करार सम्बन्धमा । 

तपाईलाई लमलत २०७...।....।... लनणवर्ानसुार सूजचकरण गररए बमोजिम .................... 
(पदको नाम िा काम) का लालग र्सैसाि संलग्न करार (सम्झौता) बमोजिम लमलत 
२०७....।....।...  देजि २०७....।.....।.... सम्म करारमा राजिएको हुँदा संलग्न 
कार्वशतव अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूिवक र व्र्िसावर्क मूल्र् मान्र्ता अनरुुप गनुवहनु 
िानकारी गराइन्छ ।  

सािै आफ्नो काम कतवव्र् पालना गदाव र्स नगरपाललकाको कमवचारीले पालना गनुवपने 
आचार संवहता र आचरणको समेत पररपालना हनु िानकारी गराइन्छ ।  

................................... 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 

बोधािवः 
श्री आलिवक प्रशासन शािाःप्रमाजणत हाजिर सवहतको प्रलतिेदनका आधारमा सम्झौता बमोजिमको 

रकम मालसकरूपमा उपलब्ध गराउनहुनु। 
श्री प्रशासन शािाः हाजिरीको व्र्िथिा हनु ।  
श्री िडा कार्ावलर्,....................................  
नगर कार्वपाललकाको कार्ावलर् । 


