
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः२)  काठमाण्डौ,   वैिाख ९ गते, २०७५ साि संख्या : *  

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाप्राववलिककमयचारी 
(करार)व्यवस्थापनसम्बन्िी काययववलि, २०७५ 
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प्रस्तावनाः गोकरे्णश्वर नगरपालिकािे 
उपिब्िगराउनेसेवा प्रवाह र ववकास लनमायर्णको 
काययिाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी 
बनाउनयसनगरपालिकाकोिालगनेपािसरकारिेस्वीकृतगरे
कोकमयचारीदरबन्दीकोअिीनमारहीप्राववलिककमयचारीकोरर
क्तपदमाकरारसम्झौताकाआिारमा 
सेवाकरारमालिनेकाययिाईव्यवशस्थतगनय वाञ्छनीय 
भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययववलि 
लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकािे देहायको 
काययववलि बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः(१)यस काययववलिको नाम 
"गोकरे्णश्वर नगरपालिका प्राववलिककमयचारी 
(करार)व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि, २०७५" 
रहेको छ।  

(२) यो काययववलि काययपालिकािे स्वीकृत 
गरेको लमलत देशख प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषाःववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययववलिमा,- 
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(क)  "प्रमखु" भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ु
पदयछ। 

(ख) "ऐन" भन्नािे "स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४" सम्झन ुपदयछ।  

(ग)  "कायायिय" भन्नािे गोकरे्णश्वर 
नगर काययपालिकाको 
कायायियसम्झन ुपदयछ। 

(घ) "प्राववलिक कमयचारी" भन्नािे 
दफा ३को उपदफा (२) 
बमोशजमप्राववलिकसेवाउपिब्िग
राउनेगरीलनयकु्त भएका 
नगरपालिकाका कमयचारी 
सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) "सलमलत" भन्नािे दफा ५ 
बमोशजमको अन्तवाताय तथा 
सूचीकरर्ण सलमलत सम्झन ु
पदयछ । 
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३. काययववलि िागू हनुे िते्र र सेवाः (१)ऐनको 
दफा ८३ को उपदफा (७) बमोशजम प्राववलिक 
कमयचारी करारमा राख्न े प्रयोजनको िालग 
योकाययववलिस्वीकृतगरीिागू गररएको छ।  

(२) कायायियिे देहायको सेवासँग 
सम्बशन्ित प्राववलिक कमयचारी यस काययववलि 
बमोशजम अवलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछः- 

(क) इशन्जलनयररङ्ग सेवासँग 
सम्बशन्ित, 

(ख) कृवष सेवासँग सम्बशन्ित, 
(ग) पि ुसेवासँग सम्बशन्ित, 
(घ) वन सेवासँग सम्बशन्ित, 
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बशन्ित, 
(छ) 

अन्यकुनैप्राववलिकसेवासँगसम्ब
शन्ित। 

४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः(१) कायायियिे दफा 
३ को उपदफा (२) बमोशजमकासेवासँग 
सम्बशन्ित प्राववलिक कमयचारी करारमा राख्ने 
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प्रयोजनको िालग त्यस्ता कमयचारीको अनसूुची-१ 
बमोशजमको ढाँचामा काययवववरर्ण तयार गनुय 
पनेछ। 

(२) कायायियिे आफूिाइय आवश्यक पने 
दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजमको सेवासँग 
सम्बशन्ित प्राववलिक कमयचारीको करारमा 
लनयशुक्त गने प्रयोजनको िालग अनसूुची-
२बमोशजमको ढाँचामा कम्तीमा पन्र ददनको 
सूचना प्रकािन गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सूचना 
प्रकािन भएपलछ इच्छुक उम्मेदवारिे अनसूुची-
३बमोशजमको ढाँचामा कायायियिे तोकेको दस्तरु 
सवहत कायायियमा दरखास्त ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम पनय आएका 
दरखास्तिाइय सलमलतिे देहायको आिारमा 
मूल्याङ्कन गरी सूचीकृत गनुयपनेछ:- 

(क) िैशिक योग्यता बापत -३५, 

 (लत्रभवुन ववश्वववद्याियद्वारा लनिायररत 
शे्रर्णी अनसुार ववशिष्ट शे्रर्णी 
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बापत ३५, प्रथम शे्रर्णी बापत 
३०, दद्वतीय शे्रर्णी बापत २५ 
रततृीय शे्रर्णी बापत २०  
अङ्क, । 

(ख) कायय अनभुव बापत प्रलत वषय १ 
अंकको दरिे, बढीमा ५ अङ्क,   

(ग) नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा 
५ अङ्क र नगरपालिकासँग 
सम्बशन्ित शजल्िाको बालसन्दा 
भएमा २ अङ्क, 

(घ) तोवकएको न्यूनतम 
योग्यताभन्दा मालथको  िैशिक 
योग्यता– ५ अङ्क, 

(ङ)अन्तवाताय अलिकतम 
५०अङ्क(न्यूनतम२० र 
अलिकतम ३५अङ्क)  

(४) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्तददँदा 
इशन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ु शचवकत्सा, नगर 
प्रहरीजस्ता प्राववलिक काययका िालग आवश्यक 
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पने व्यावसावयक प्रमार्णपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त 
गरेका व्यशक्तिे मात्र आवेदन ददन सक्नेछन।् 

(५) दरखास्त दस्तरु देहायबमोशजम रहेको 
छ:- 

(क) शे्रर्णी वववहन रु. ५००/-  

(ख) सहायक स्तर रु. १०००/- 
(ग) अलिकृत स्तर रु. १५००/- 

५. अन्तवायताय र सूचीकरर्ण सलमलतः दफा ४ को 
उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशित सूचना अनसुार 
प्राप्त हनु आएका दरखास्त बमोशजम उपयकु्त 
उम्मेदवारको छनौट गनय गरी लनयशुक्तका िालग 
लसफाररस गनय देहायको अन्तरवाताय तथा 
सूचीकरर्ण सलमलत रहनेछः- 
(क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

(ख) अध्यि वा प्रमखुिे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा सरकारी 
सेवाको अलिकृत स्तरको कमयचारी  

(ग)नगरपालिकाको ववषयगत िाखा प्रमखु 
६. सूची प्रकािन गने : (१) सलमलतिे दफा ४ को 

उपदफा (४) बमोशजमको आिारमा सबैभन्दा 
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बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको रोि नम्बर, 

नाम थर, ठेगाना, काम गनय तोवकएको िाखा 
आदद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनसुार 
सूची प्रकािन गनुयपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूचीप्रकािन 
गदाय आवश्यक पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा 
वैकशल्पक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकािन 
गनुयपनेछ र लसफाररि भएका उम्मेदवारको सूची 
कायायियको सूचना पाटीमा समेत टाँस 
गनुयपनेछ।  

तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा 
दोब्बरभन्दा कम उम्मेदवार सूची प्रकािन गनय 
बािा पगु्ने छैन। 

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

७. करार गनुय पनेः(१) कायायियिे दफा ६ बमोशजम 
प्रकाशित सूची अनसुारका उम्मेदवारिाई सात 
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ददनको म्याद ददई करार गनय आउने सूचना 
ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) 

बमोशजमकोअवलिलभत्रकरारसम्झौतागनयआउनेउम्मे
दवारसँगकायायियिेअनसूुची-१ बमोशजमको कायय-
वववरर्ण सवहतअनसूुची-४ बमोशजमकोढाँचामा 
करार सम्झौता गनुयपनेछ । उक्त अवलिलभत्र 
कायायियमा सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमिः 
वैकशल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ददई करार गनय 
सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमकरार गने 
उम्मेदवारिाइय कायायियिे अनसूुची- ५ 
बमोशजको लनयशुक्त पत्र ददनपुनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम लनयकु्त 
कमयचारीिाइय कायायियिे काययवववरर्ण ददँदा 
ववषयगत िाखा समेत तोकी काममा िगाउन ु
पनेछ।  

(५) यस काययववलि बमोशजम करार गदाय 
सामान्यतआलथयक वषयको श्रावर्ण एक गते देशख 
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अको वषयको असारसम्मका िालग मात्र करार गनुय 
पनेछ।तरउक्तपदिेगनुयपनेकामसमाप्तभएमावापयायप्त
नभएमावाकाययप्रारम्भनैनभएकोअवस्थामास्थानीयतह
िेकामकोबोझरअवलिहेरीकरारकोअविघटाउनस
क्नेछ। 

(६) उपदफा (५) 

बमोशजमएकआलथयकवषयकोलनशम्तसेवाकरारमालिएको
व्यशक्तिाईपनुःअकोवषयकोिालगसेवाकरारमालिनपुरे
मापनुःपरीिर्ण, छनौटरिरुूकरारसरहमानी 
सम्झौतागनय सवकनेछ।  

(७) यस काययववलि बमोशजम लनयकु्त 
प्राववलिक कमयचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता 
गनय नचाहेमा कम्तीमा एक मवहना अगाडी लिशखत 
रुपमा कायायियिाइयजानकारी गराउन ु पनेछ । 
जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा 
त्यस्तोव्यशक्तिाईपनुःकरारमाकामगनेअवसरददईनेछैन
। 

(८) यस दफा ववपरीतको अवलि उल्िेख 
गरी वा करारमा उल्िेख भएभन्दा बढी रकम 
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भकु्तानी ददएमा त्यसरी अवलि उल्िेख गने वा 
रकम भकु्तानी गने कमयचारीको तिव भत्ताबाट 
कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र लनजिाइय 
ववभागीय कारबाही समेत गररनेछ।  

८. कायय ितय, पाररश्रलमक र अवलि:  (१) यस 
काययववलि बमोशजम 
सेवाकरारसम्झौतागररएकाप्राववलिककमयचारीको 
मालसक पाररश्रलमक 
सम्बशन्िततहवापदकोिरुुतिबस्केिमानबढ्नेगरी
करारसम्झौतामा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ। 
स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको 
दररेट बमोशजम करारमा उल्िेख भए अनसुार 
स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन सवकनेछ।  

(२)कायायियिे कायय-वववरर्णमा उल्िेख भए 
बमोशजम प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत 
प्रलतवेदनका आिारमा कायय सम्पादन अनसुार 
करारमा उल्िेख गरी भ्रमर्ण भत्ता वा वफल्ड भत्ता 
उपिब्ि गराउन सक्नेछ।  
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  तर करारसम्झौतामा उल्िेख 
नगररएकोभ्रमर्ण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 
उपिब्ि गराउन सवकने छैन। 

(३) कायायियिे करारका प्राववलिक 
कमयचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाय लनजिे 
मवहनाभरी गरेको कामको वववरर्ण (टाइम सीट) 
सवहतको प्रलतवेदन तयार गनय िगाई सम्बशन्ित 
ववषयगत िाखाको लसफाररिको आिारमा मात्र 
भकु्तानी गनुय पनेछ। 

(४) यस काययववलि बमोशजम प्राववलिक 
कमयचारीिे करारमा काम गरेकै आिारमा पलछ 
कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयशुक्तको 
िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउने छैन। 

(५) दफा ७ बमोशजम करार गदाय काम 
िरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत उल्िेख 
गनुयपनेछ। तर 
त्यस्तोकरारकोअवलिएकपटकमाएकवषयभन्दाबढीहु
ने छैन। 
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९. करारको अन्त्यः (१) यस काययववलि बमोशजम 
करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको 
संवविान बमोशजम कमयचारी समायोजन भई 
खवटई आएमा त्यस्तो व्यशक्तको करार स्वतः 
अन्त्य हनुेछ। 

(२) करारसम्झौतागररएकोप्राववलिक 
कमयचारीको कायय सन्तोषजनक नभएको भनी 
काययरत ववषयगत िाखा वा कायायियिे 
लसफाररि गरेमा प्रमखुिे आवश्यक छानलबन गनय 
िगाई सफाइको मौका ददई कायायियिे जनुसकैु 
अवस्थामा पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

१०. वववविः यस काययववलि कायायन्वयन कुनै समस्या 
आइयपरेमा प्रचलित कानूनसँग नबाशझने गरी 
कायायियिे आवश्यक लनर्णयय गनय सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ४को उपदफा (१) सँगसम्बशन्ित)  

गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकको कायायिय 

जोरपाटी, काठमाण्डौ  

प्रदेि नं. ३, नेपाि 

कायय वववरर्णको नमूना 
प्राववलिक कमयचारीको पद नामः   

काम गनुयपने स्थानः 
प्राववलिक कमयचारीको नामः  
  

सपुररवेिकः   

प्रलतवेदन पेि गनुयपने अलिकारीः  

कायय वववरर्णः 
१.  

२.  

३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सँगसम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकको कायायिय 

जोरपाटी, काठमाण्डौ  

प्रदेि नं. ३, नेपाि 

 

करारमा सेवा लिने सम्बन्िी सूचना 
सूचना नं........ 

(सूचना प्रकाशित लमलत : २०७  /    /     ) 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको िालग 
........................(ववषयगत िाखा) मा रहन े
गरी...............(पद) को रुपमा देहायको संख्या र 
योग्यता भएको प्राववलिक कमयचारी करारमा राख्न ु पने 
भएकािे योग्यता पगेुका नेपािी नागररकिे यो सूचना 
प्रकाशित भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र कायायिय 
समयमा दफा ४ को उपदफा (५) बमोशजमको राजस्व 
लतरेको रलसद सवहत दरखास्त ददन हनु सम्बशन्ित 
सबैको िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 
यसको दरखास्त फाराम, दरखास्त दस्तरु, कायय–वववरर्ण, 
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पाररश्रलमक, सेवाका ितयहरु सवहतको ववस्ततृ वववरर्ण 
कायायियबाट वा वेबसाइट www. 

Gokarneshwormun.gov.npबाट प्राप्त गनय सवकने छ। 

क्र.सं. पद नाम िैशिक 
योग्यता 

माग 
संख्या 

दरखास्त 
दस्तरु 

     

     

योग्यता र अनभुव (नमूना) : 

(क) नेपािी नागररक, 
(ख) न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि 

सरकारवाट मान्यता प्राप्त 
ववश्वववद्याियबाट लसलभि 
इशन्जलनयररङ्ग ववषयमा स्नातक 
र कुनै सम्बद्ध ववषयमा 
ववषयमा स्नातकोत्तर गरेको 
।), 

(ग) अनभुवः- (इशन्जलनयररङ्ग 
ववषयमा स्नातक तह उतीर्णय 
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गरी सम्बद्ध काययमा कम्तीमा 
.... वषयको कायय अनभुव 
भएको ।), 

(घ) उमेरः- ... वषय उमेर पूरा भई 
.... वषय ननाघेको हनुपुने , 

(ङ) नेपाि इशन्जलनयररङ्ग 
काउशन्सिमा दताय भएको 
प्रमार्णपत्र, 

(च) अन्य प्रचलित कानूनद्वारा 
अयोग्य नभएको । 

 दरखास्तमा संिग्न गनुयपनेः उम्मेदवारको 
व्यशक्तगत वववरर्ण, िैशिक योग्यताको प्रमाशर्णत 
प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमार्णपत्रको 
प्रमाशर्णत प्रलतलिवप, अनभुवको प्रमाशर्णत प्रलतलिवप 
तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम ववलभन्न 
काउशन्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताय भएको 
प्रमाशर्णत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ। पेि गररने 
सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे 
हस्तािर गरी प्रमाशर्णत गरेको हनुपुनेछ । 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँगसम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकको कायायिय 

जोरपाटी, काठमाण्डौ  

प्रदेि नं.३, नेपाि 

दरखास्त फाराम 

(क) वैयशक्तक वववरर्ण 

 नाम थर  (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूिो अिरमा)  

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : 

स्थायी 
ठेगाना 

(क) शजल्िा (ख) न.पा./गाउँपालिका  (ग) वडा नं 

 (घ) टोि : (ङ) मागय/घर नं. : (च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              
(ईस्वी संवतमा) 



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलतः २०७५।१।९ 

21 
 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषय            
मवहना 

(ख) िैशिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको 
पदको िालग चावहने आवश्यक न्यूनतम िैशिक 
योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक 
न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यािय/बोडय
/तालिम ददने 
संस्था 

िैशिक 
उपालि/तालिम  

संकाय शे्रर्णी/प्रलति
त 

िैशिक योग्यता     

    

तालिम     

(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरर्ण  

कायायिय पद 
सेवा/समूह/उपस

मूह 
शे्रर्णी/तह 

स्थायी/ 

अस्थायी/करार 

अवलि 
देशख 

      

      

यसमा उल्िेख गररएका सम्पूर्णय वववरर्ण सत्य छन ्। 
उशल्िशखत पदमा लनयकु्त हनु अयोग्य ठहररने गरी कुन ै
सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा झठुा ठहररएमा 
प्रचलित कानून बमोशजम सहनेछु/बझुाउनेछु । 
उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस 
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दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेशखत सबै ितय तथा 
लनयमहरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । करारमा 
उल्िेशखत ितयहरु पूर्णय रुपमा पािना गनेछु र करारको 
समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कम्तीमा एक 
मवहनाको पूवय सूचना ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाँ बाया ँ

 

 

 

लमलत: 

कायायियिे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर्ण : 

दरखास्त रुज ु गनेको नाम र 
दस्तखतः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमलत : 
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द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेशखत िगायत 
लनम्नलिशखत कागजात अलनवायय रुपमा उम्मेदवार 
आफैिे प्रमाशर्णत गरी पेि गनुय पनेछ । 

(१) नपेािी नागररकताको प्रमार्णपत्रको प्रलतलिवप,  

(२) समकिता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो 
को प्रलतलिवप, 

(३) न्यूनतम िैशिक योग्यताको प्रमार्णपत्र र 
चाररलत्रक प्रमार्णपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक 
कायय (इशन्जलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पि ु
शचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िालग 
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमार्णपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव 
आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप ।  



खण्डः २) स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलतः २०७५।१।९ 

24 
 

अनसूुची-४ 

(दफा ७ को उपदफा (२) सँगसम्बशन्ित) 
करार सम्झौताको ढाचँा 

 

गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकाकोकायायिय, (यसपलछ 
पवहिो पि भलनएको) र ...... शजल्िा, 
...................नगरपालिका/गाउँपालिका,वडा नं. 
...बस्ने श्री............................... (यसपलछ दोश्रो 
पि भलनएको) का बीच गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको 
.........(पद) को कामकाज गनयको िालग लमलत.......   
/......./...... को लनर्णयय अनसुार देहायका कायय/ितयको 
अिीनमा रही दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा 
उपिब्ि गराउन मन्जरु भएकािे यो करारको सम्झौता 
गरी एक/एक प्रलत बशुझ लियौं ददयौं। 

१. गनुय पने कामकाज : दोस्रो पििे आफुिाई 
तोवकएको संिग्न कायय वववरर्ण अनसुारको कायय 
पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा उपशस्थत 
भई गनुय पनेछ र आवश्यकता अनसुार थप काम 
गनुय पनेछ । 

२. काम गनुय पने स्थानः....................।  

३. काम गरे बापत पाउने पाररश्रलमक : प्रत्येक 
मवहना व्यलतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो 
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पििाई मालसक रुपमा रु. 
...................(अिरेपी रु. 
............................................................
पाररश्रलमक उपिब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरर्णको पािनाः दोश्रो पििे गोकरे्णश्वर 
नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए 
बमोशजमका आचरर्ण तथा अनिुासन सम्बन्िी 
व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. लबदाः दोस्रो पििाई सावयजलनक लबदा बाहेक 
अन्य कुनै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ि हनुे 
छैन । कायायियको िालग आवश्यक परेको 
खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेवा उपिब्ि 
गराउन ु पनेछ। सावयजलनक लबदाको ददनमा 
कायायियमा काम िगाए बापत मालसक करार 
रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई 
ददईनेछ ।  

६. कायायिय सम्पशत्तको सरुिाःदोस्रो पििे 
कायायियको चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी वा 
वहनालमना गरेमा सोको िलतपूलतय वा हालन 
नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
ददन ुपनेछ। 
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७. गोप्यताः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र, 

शजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै 
अनलिकृत व्यशक्त वा देििाई उपिब्ि गराएको 
प्रमाशर्णत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई 
सोबाट भएको हालन नोक्सानीको िलतपलूतय दोश्रो 
पिबाट भराईनेछ । 

८. करार अवलिः यो करार २०७...  
।........।..........देशख िागू भई 
२०७.....असार १५ सम्मको िालग हनुेछ ।  

९. काययसम्पादन मूल्याङ्कनः पवहिो पििे दोस्रो 
पिको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन गने र सो 
मूल्याङ्कन गदाय सािबसािी लनरन्तरता ददन 
उपयकु्त देशखएमा काययववलिको दफा ९ बमोशजम 
करार लनशित अवलिको िालग थप हनु सक्नेछ। 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको ितयको अन्त्यः 
दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातारसात 
ददनभन्दा बढी सेवा उपिब्ि नगराएमा वा 
सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेमा अनपुशस्थत 
रहेको अवलिको पाररश्रलमक दामासाहीिे कट्टा 
गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः यो 
सम्झौता पवहिो पििे रद्ध गरी अको व्यवस्था 
गनय वािा पने छैन। दोश्रो पििे िारीररक 
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रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुन ैकारर्णिे सेवा 
ददन असमथय भएमा वा काम सन्तोषजनक 
नभएमा वा आचरर्ण सम्बन्िी कुरा बराबर 
उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसँगको सम्झौता रद्ध 
गनय सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यशक्त 
करारमा राखी काम िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दालब नपगु्नेः दोश्रो पििे यस करार बमोशजम 
काम गरेकै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा 
अस्थायी वा स्थायी लनयशुक्त हनुाका िालग दाबी 
गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुेः यस सम्झौतामा 
उल्िेख भएकोमा यसै बमोशजम र उल्िेख 
नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम 
हनुेछ। 

 

नगरपालिकाको तफय बाट : दोस्रोपि(करार गने 
व्यशक्त):  

हस्तािर:                          हस्तािर :  

नाम:                             नाम : 
पद : ठेगाना :  

कायायियको छापः  
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अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) सँगसम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकको कायायिय 

जोरपाटी, काठमाण्डौ  

प्रदेि नं ३, नेपाि 

 

च.नं.      लमलतः  
  

प.सं.  

 

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

ववषयः करार सम्बन्िमा । 

यस कायायियको लमलत .....।....।... लनर्णययानसुार 
तपाइँिाइय ............................ (पदको नाम वा 
काम) का िालग सूचीकृत गररएको र सोही बमोशजम 
लमलत २०७....।....।...  देशख २०७....।.....।.... 
सम्मको िालग यस कायायियको ...... पदमा कामकाज 
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गने गरी संिग्न बमोशजमको करार सम्झौता समेत 
सम्पन्न भएको हुँदा संिग्न काययितय अनरुुप आफूिाइय 
तोवकएको कामव्यावसावयक मूल्य मान्यता एवं 
इमान्दारीताका साथगनुयहनु जानकारी गराइन्छ।  

 आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस 
नगरपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने आचार 
संवहता र आचरर्णको समेत पररपािना हनु जानकारी 
गराइन्छ।  

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

प्रमखुप्रिासकीयअलिकृत 

बोिाथयः 
१.श्री आलथयक प्रिासन िाखाः 
प्रमाशर्णतहाशजर/टाइम सीटसवहतको 
प्रलतवेदनकाआिारमासम्झौताबमोशजमकोरकममालसकरू
पमाउपिब्िगराउनहुनु। 

२.श्री प्रिासन िाखाः हाशजरीको व्यवस्था हनु ।  

३. श्री वडा कायायिय, ....................................  

नगर काययपालिकाको कायायिय । 
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लमलतः २०७५/०१/०९ 

 

आज्ञािे, 

lbks sf]O/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


