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कपिलवस्तु नगरिापलकामा करारमा प्रापवपधक कममचारी व्यवस्थािन गने सम्बन्धी कायमपवपध, २०७७ 
 

कायमिापलकाबाट िाररत पमपत : २०७७/११/१९ 

 प्रमाणीकरण पमपत : २०७७/११/२५ 
 

प्रस्तावना :  कपिलवस्तु  नगरिापलकाले ईिलब्ध  गराईने सेवा प्रवाह र पवकास पनमामणको कायमलाइ व्यवपस्थत र प्रभावकारी 

बनाईन यस नगरिापलकाको लापग नेिाल सरकारले स्वीकृत गरेको कममचारी दरवपन्दको ऄपधनमा रपह प्रापवपधक कममचारीको 

ररक्त िदमा करार सम्झौताका अधारमा सेवा करारमा पलने कायमलाइ व्यवपस्थत गनमका लापग कपिलवस्तु नगर कायमिापलकाले 

पमपत २०७४/११/१९ मा यो कायमपवपध स्वीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१. संपिप्त नाम र प्रारम्भः  

क.  यस कायमपवपधको नाम " कपिलवस्तु नगरिापलकामा करारमा प्रापवपधक  कममचारी व्यवस्थािन सम्बन्धी कायमपवपध , 

२०७७" रहकेो छ ।  

ख.  यो कायमपवपध कायमिापलकाले पनणमय गरेको पमपतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. िररभाषाः  पवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथम नलागेमा यस कायमपवपधमा-  

क.  "प्रमुख" भन्नाले नगरिापलकाको प्रमुख सम्झनु िदमछ । 

ख.  "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु िदमछ ।  

ग.  "कायमपवपध" भन्नाले “कपिलवस्तु नगरिापलकामा करारमा प्रापवपधक कममचारी व्यवस्थािन सम्बन्धी  कायमपवपध, 

२०७७” सम्झनु िदमछ ।  

घ.  "कायामलय" भन्नाले नगर कायमिापलकाको कायामलय सम्झनु िदमछ । 

ङ. "प्रापवपधक कममचारी" भन्नाले दफा ३ (२) बमोपजम  प्रापवपधक सेवा ईिलब्ध गराईने गरी व्यवस्था भएका 

कममचारी सम्झनु िदमछ । 

च. "सपमपत" भन्नाले दफा ५ बमोपजम गरित ऄन्तवाताम तथा सूपचकरण सपमपत सम्झनु िदमछ ।  

 

३. कायमपवपध लागू हुने िेत्र र सेवाः  

(१)  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ८३ को ईिदफा (७) तथा स्थानीय तहमा  सेवा प्रवाह सम्बन्धी 

व्यवस्थाको दफा १५(४) बमोपजम प्रापवपधक कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको लापग यो  कायमपवपध स्वीकृत 

गरी लागू गररएको छ ।  

(२)  कायामलयले देहायको सेवासँग सम्बपन्धत प्रापवपधक कममचारी यस कायमपवपध बमोपजम ऄवपध तोकी करारमा राख्न सके्नछः  

(क) आपन्जपनयररङ्ग सेवासँग सम्बपन्धत  

(ख)  कृपष सेवासँग सम्बपन्धत  

(ग)  िशु सेवासँग सम्बपन्धत  

(घ)  वन सेवासँग सम्बपन्धत  

(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बपन्धत  

(छ)  ऄन्य कुनै प्रापवपधक सेवासँग सम्बपन्धत । 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः  दफा ३ बमोपजमका  प्रापवपधक कममचारी कायामलयले करारमा राख्ने प्रयोजनको लापग 

सूपचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय बमोपजम हुनेछः  

(१)  प्रापवपधक कममचारीको ऄनुसूपच  - १ बमोपजम स्वीकृत कायम पववरण बमोपजम  िद वा सेवा िेत्र तथा सम्बपन्धत 

सेवा समूहको योग्यता, िाररश्रपमक, सेवा शतम समेत तोकी  सम्बपन्धत कायामलयको सूचनािाटी, वेभसाइट तथा 

ऄन्य कुनै सावमजपनक स्थलमा ऄनुसूची - २ बमोपजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (िन्र) ददनको सूचना प्रकाशन 

गनुमिनेछ । 

(२)  अवेदन फारामको नमूना ऄनुसूची - ३ बमोपजम हुनेछ । अवेदन दस्तुर नगरिापलकाबाट पनधामरण भए 

बमोपजम हुनेछ ।  

(३)  ईिदफा (२) बमोपजम िनम अएका अवेदनहरु देहायको अधारमा दफा ५ को सपमपतले मूल्याङ्कन गरी सुपचकृत 

गनुमिनेछ :  

क.  शैपिक योग्यता वाित - ६० (सािी) ऄंक, (पवपशष्ट श्रेणी वाित ६०, प्रथम श्रेणी वाित ५५, पितीय 

शे्रणी वाित ५०, तृतीय शे्रणी वाित ४५, (पत्रभुवन पवश्वपवद्यालयको ऄंक गणनाका अधारमा) । 



ख.  कायम ऄनुभव वाित - १० (दश) ऄंक (प्रपत वषम २ ऄंकको दरले, प्रमापणत पववरण संलग्न भएको हुनुिने) । 

ग.  स्थानीय बापसन्दालाइ देहाय बमोपजम - १० (दश) ऄंक  

१.  सम्बपन्धत नगरिापलकाको बापसन्दा भएमा - १० ऄंक 

२.  सम्बपन्धत पजल्लाको बापसन्दा भएमा - ५ ऄंक  

घ.  ऄन्तवाताममा ऄपधकतम २० ऄंक । यस ऄनुसार  ऄकं प्रदान गदाम न्युनतम ८ (अि) र ऄपधकतम १४  

(चौध) को सीमापभत्र रही प्रदान गनुमिनेछ ।  

(४)  ईिदफा (१) बमोपजम अवेदन माग गदाम प्रापवपधक कायम (आपन्जपनयररग , स्वास््य तथा िशु पचदकत्सा लगायतका ऄन्य 

िेत्र) का लापग अवश्यक िने व्यवसापयक प्रमाणित्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका व्यपक्तले मात्र अवेदन ददन सके्नछन् । 

(५) सपमपतले अवस्यक देखेमा सम्बपन्धत पवषयको पलपखत तथा पशि िररिणको िररिा समेत पलन सके्नछ ।  

 

५. ऄन्तवामताम र सूपचकरण सपमपतः   माग िद संख्याका अधारमा कायमपवपधको दफा (४) को ईिदफा (३) 

बमोपजम ईच्चतम ऄंक प्राप्त गरेका ईम्मेदवारलाइ प्रारपम्भक छनौट गनम र ऄन्तवामताम समेत पलइ सूपचकरणको पसफाररस 

गनम दहेायको ऄन्तरवाताम तथा सूपचकरण सपमपत रहनेछः 

(क) प्रमुख प्रशासकीय ऄपधकृत        - संयोजक 

(ख) ऄध्यि वा प्रमुखले तोकेको पवषय पवज्ञको रुिमा सरकारी सेवाको ऄपधकृत स्तरको कममचारी  - सदस्य 

(ग) गाईँिापलका  वा नगरिापलकाको पवषयगत शाखा प्रमुख    - सदस्य 

 

६. सूपचकरणको पववरण प्रकाशन गने :  

(१)  दफा ४ बमोपजम सबैभन्दा बढी ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदवारहरु दफा ५ बमोपजमको सपमपतको पसफाररसको अधारमा 

कायामलयले ईम्मेदवारहरुको रोल नम्बर , नाम थर, िेगाना, काम गनम तोदकएको शाखा अदद समेत ईल्लेख गरी 

योग्यताक्रम ऄनुसार सूपचकरणको पववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२)  ईिदफा (१) बमोपजम सूपचकरण प्रकाशन गदाम िद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा वैकपल्िक ईम्मेदवारको सूची समेत 

प्रकाशन गनुमिनेछ र पसफाररश भएका ईम्मेदवारहरुको सूची सूचना िाटीमा समेत टाँस गनुमिनेछ ।  

तर अवेदन नै कम िरेको ऄवस्थामा कम ईम्मेदवार सुपचकरण गनम सदकनेछ ।  

(३)  ईिदफा (१) बमोपजमका योग्यताक्रममा रहकेा ईम्मेदवारलाइ पछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराइ सोको ऄपभलेख 

समेत राख्नुिनेछ ।  

७. करार गनेः 

(१)  कायामलयले सूपचकृत गरेका मुख्य ईम्मेदवारलाइ ७ (सात) ददनको म्याद ददइ करार गनम सूचना ददनुिनेछ ।   

(२)  ईिदफा (१) बमोपजमको ऄवधी पभत्र करार सम्झौता गनम अईने सूपचकृत ईम्मेदवारसँग कायामलयले 

ऄनुसूची - १ बमोपजमको कायम-पववरण सपहत  ऄनुसूची - 4 बमोपजमको ढाँचामा करार गनुमिनेछ । ईक्त ऄवपध 

पभत्र सम्िकम  राख्न नअएमा क्रमशः वैकपल्िक ईम्मेदवारलाइ सूचना ददइ करार गनम सदकनेछ । 

(३)  ईिदफा (२) बमोपजम करार गरे िश्चात ऄनुसूची - ५ बमोपजको ित्र कायामलयले  प्रापवपधक कममचारीलाइ 

ददनुिनेछ ।  

(४)  ईिदफा (२) बमोपजम कायामलयले कायमपववरण दददा पवषयगत शाखा समेत तोकी काममा लगाईनु िनेछ ।  

(५)  यस कायमपवपध बमोपजम करार गदाम सामान्यत  अर्थथक वषमको श्रावण १ (एक) देपख ऄको वषमको ऄसारसम्मका लापग 

मात्र करार गनुम िनेछ ।  तर ईक्त िदले गनुमिने काम समाप्त भएमा वा ियामप्त नभएमा वा कायमप्रारम्भ न ै

नभएको ऄवस्थामा स्थानीय तहले कामको बोझ र ऄवधी हरेी करारको ऄवधी घटाईन सके्नछ ।  

(६)  ईिदफा  (५) बमोपजम एक अर्थथक वषमको पनपम्त सेवा करारमा पलएको व्यपक्तलाइ िुनः ऄको वषमको 

लापग सेवा करारमा पलन ुिरेमा िुनः िररिण, छनौट र शुरू करार सरह मापन सम्झौता गररनेछ ।  

(७)  प्रापवपधक कममचारीले स्वेच्छाले करार पनरन्तरता गनम नचाहमेा कम्तीमा १  (एक) मपहना ऄगाडी कायामलयमा पलपखत 

रुिमा जानकारी गराईनु िनेछ । यसरी जानकारी नगराइ करार ऄन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो  व्यपक्तलाइ िुनः 

करारमा काम गने ऄवसर ददइन ेछैन । 

(८)  यस दफा पविररतको ऄवपध ईल्लेख गरी वा करारमा ईल्लेख भए भन्दा बढी रकम भुक्तानी ददएमा त्यसरी ऄवपध 

ईल्लेख गने वा रकम भुक्तानी गने कममचारीको तलव भत्ताबाट कट्टा गरी ऄसूल ईिर गररनेछ र पवभागीय कारवाही 

समेत गररनेछ ।  

८. कायम शतम , िाररश्रपमक र ऄवपध :  

(१)  यस कायमपवपध बमोपजम सेवा  करार सम्झौता गररएका प्रापवपधक कममचारीको मापसक िाररश्रपमक सम्बपन्धत  तह 

वा िदको शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोपजम हुनेछ । स्थानीय भत्ता िाईने 

स्थानमा नेिाल सरकारको दररेट बमोपजम करारमा ईल्लेख भए ऄनुसार स्थानीय भत्ता ईिलब्ध गराईन सदकनेछ ।  



(२) कायामलयले कायम-पववरणमा ईल्लेख भए बमोपजम प्रगपतको स्थलगत वा वस्तुगत प्रपतवेदनका अधारमा कायम सम्िादन 

ऄनुसार करारमा ईल्लेख गरी भ्रमण भत्ता वा दफल्ड भत्ता ईिलब्ध गराईन सके्नछ ।  

  तर करार सम्झौतामा ईल्लेख नगररएको भ्रमण भत्ता, दफल्ड भत्ता वा ऄन्य भत्ता ईिलब्ध गराईन सदकने छैन् । 

(३)  कायामलयले करारका प्रापवपधक कममचारीको िाररश्रपमक भुक्तानी गदाम पनजले मपहनाभरी गरेको कामको पववरण ( Time 

Sheet) सपहतको प्रपतवेदन तयार गनम लगाइ सम्बपन्धत पवषयगत शाखाको पसफाररशको अधारमा मात्र भुक्तानी गनुम 

िनेछ । 

(४)  यस कायमपवपध बमोपजम प्रापवपधक कममचारीले करारमा काम गरेकै अधारमा िपछ कुनै िपन िदमा ऄस्थायी वा स्थायी 

पनयुक्ती हुनाका लापग कुनै िपन दाबी गनम िाईँने छैन । 

(५)  ईिदफा (१) बमोपजम करार गदाम काम शुरु गने पमपत र ऄन्त्य गने पमपत समेत ईल्लेख गनुमिनेछ। तर त्यस्तो  करारको 

ऄवधी एक िटकमा १ (एक) वषम भन्दा बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः  

(१)  यस कायमपवपध बमोपजम करार गररएको िद वा दरबन्दीमा नेिालको संपवधान बमोपजम कममचारी समायोजन भइ खरटइ 

अएमा त्यस्तो व्यपक्तको करार स्वतः ऄन्त्य हुनेछ । 

(२)  करार  सम्झौता गररएको प्रापवपधक कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भपन कायमरत पवषयगत शाखा वा 

कायामलयले पसफाररश गरेमा ऄध्यि वा प्रमुखले अवश्यक छानपवन गनम लगाइ सफाआको मौका ददइ कायामलयले जुनसुकै 

ऄवस्थामा करारबाट हटाईन सदकनेछ ।  

१०. पवपवधः   यस कायमपवपध कायामन्वयन क्रममा थि व्यवस्था गनुम िरेमा यस कायमपवपध तथा प्रचपलत कानूनसँग नबापझने 

गरी नगरिापलकाले अवश्यक पनणमय गनम सके्नछ ।  

  



ऄनुसूची - १ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बपन्धत कायमपववरणको ढाँचा) 

कपिलवस्तु नगर कायमिापलकको कायामलय 

तौपलहवा, कपिलवस्तु  

लुपम्बनी प्रदेश, नेिाल 

 

कायम पववरणको नमुनाः 

प्रापवपधक कममचारीको िद नामः  काम गनुमिने स्थानः 

प्रापवपधक कममचारीको नामः       

सुिररवेिकः  प्रपतवेदन िेश गनुमिने ऄपधकारीः  

कायम पववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

  



ऄनुसूची - २ 

(बँुदा ४.१सँग सम्बपन्धत अवेदनको ढाँचा) 

कपिलवस्तु नगर कायमिापलकको कायामलय 

तौपलहवा, कपिलवस्तु  

लुपम्बनी प्रदेश, नेिाल 

 

करारमा सेवा पलन ेसम्बन्धी सूचना 

(सुचना प्रकापशत पमपत : २०७  /    /     ) 

 

.........नगरिापलकाको लागी ..............................(पवषयगत शाखा ) मा 

रहने गरी 

.............................................................(िद) को 

रुिमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्रापवपधक कममचारी करारमा राख्नु िने भएकाले योग्यता िुगेका नेिाली 

नागररकहरुले यो सूचना प्रकापशत भएको पमपतले १५ (िन्र) ददन पभत्र ददनको २ :०० बजेसम्म राजस्व पतरेको 

रपसद सपहत दरखास्त ददन हुन सम्वपन्धत सवैको लापग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम , दरखास्त 

दस्तुर, कायम–पववरण, िाररश्रपमक, सेवाका शतमहरु सपहतको पवस्तृत पववरण कायामलयबाट वा वेवसाआट www. 

……………….  बाट ईिलब्ध हुनेछ ।  

िद नाम  संख्या 

  

  

२. शैपिक योग्यता र ऄनुभव (नमुना) : 

१. नेिाली नागररक । 

२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेिाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त पवश्वपवद्यालयवाट Civil Engineering मा 

स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि पवषयमा पवषयमा स्नातकोत्तर गरेको । 

३. ऄनुभवको हकमा B.E ईतीणम गरी सम्बि कायममा कम्तीमा ...... वषमको कायम ऄनुभव भएको  ।  

४. .... वषम ईमेर िुरा भइ .... वषम ननाघेको हुनुिने । 

५. नेिाल आपन्जपनयररङ्ग काईपन्सलमा दताम भएको (प्रमाणित्र) । 

६. ऄन्य प्रचपलत कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तमा संलग्न गनुमिनेः ईम्मेदवारको व्यपक्तगत पववरण, शैपिक योग्यताको प्रमापणत प्रपतपलपि, नेिाली 

नागररकताको प्रमाणित्रको प्रमापणत प्रपतपलपि , ऄनुभवको प्रमापणत प्रपतपलपि तथा प्रचपलत नेिाल कानून 

बमोपजम पवपभन्न काईपन्सल वा िररषद ्वा ऄन्यमा दताम भएको प्रमापणत प्रपतपलपि संलग्न हुनुिनेछ । िेश गररने 

सबै प्रपतपलपिको िछाडी ईम्मेदवार स्वयंले हस्तािर गरी प्रमापणत गने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनुसूची - ३ 

(बँुदा ४.२ सँग सम्बपन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

कपिलवस्तु नगर कायमिापलकको कायामलय 

तौपलहवा, कपिलवस्तु  

लुपम्बनी प्रदेश, नेिाल 

 

करारको लापग दरखास्त फाराम 

(क) वैयपक्तक पववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(ऄंग्रेजी िूलो ऄिरमा)  पलङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गने पजल्ला : पमपत : 

स्थायी िेगाना क) 

पजल्ला 

ख) न.िा./गा.पव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोल : ङ) मागम/घर न.ं : च) फो न.ं 

ित्राचार गने िेगाना : इमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म पमपत :             (पव.सं.मा)              (इपस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको ईमेर :             वषम            मपहना 

(ख) शैपिक योग्यता/तापलम (दरखास्त फाराम भरेको िदको लापग चापहने अवश्यक न्यूनतम शैपिक योग्यता/तापलम मात्र ईल्लेख गन)े 

अवश्यक न्यूनतम योग्यता पवश्वपवद्यालय/बोडम/तापलम ददने संस्था शैपिक ईिापध/तापलम  संकाय श्रेणी/प्रपतशत मूल पवषय 

शैपिक योग्यता      

     

तापलम      

(ग) ऄनुभव सम्बन्धी पववरण  

कायामलय िद सेवा/समूह/ईिसमूह श्रेणी/तह स्थायी/ऄस्थायी/करार 
ऄवपध 

देपख सम्म 
       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्िूणम पववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको िदको सूचनाको लापग ऄयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय िाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको 

िहररएमा प्रचपलत कानून बमोपजम सहनेछु /बुझाईनेछु । ईम्मेदवारले िालना गने भनी प्रचपलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका िृष्ठहरुमा ईल्लेपखत सबै शतम तथा पनयमहरु 

िालना गनम मन्जुर गदमछु । साथै करारमा ईल्लेपखत शतमहरु िूणम रुिमा िालना गनेछु र करारको समयभन्दा ऄगावै करारको ऄन्त्य गदाम कपम्तमा ३ मपहनाको िूवम सूचना ददइ कायामलयमा 

पनवेदन ददनेछु । 

ईम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाि ईम्मेदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 

 

 

पमपत: 

कायामलयले भनेः 

रपसद/भौचर न.ं : रोल न.ं : 

दरखास्त ऄस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 

पमपत : 

दरखास्त स्वीकृत /ऄस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

पमपत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा ईल्लेपखत लगायत पनम्नपलपखत कागजातहरु ऄपनवायम रुिमा ईम्मेदवार अफैले प्रमापणत गरी िेश गनुम िनेछ । 

(१) नेिाली नागररकताको प्रमाणित्रको प्रपतपलपि ,   (२) समकिता र सम्बि अवश्यक िनेमा सो को प्रपतपलपि , (३) न्यूनतम शैपिक योग्यताको प्रमाणित्र र चाररपत्रक 

प्रमाणित्रको प्रपतपलपि, प्रापवपधक कायम (आपन्जपनयररङ्ग, स्वास््य तथा िशु पचदकत्सा लगायतका ऄन्य िेत्र ) का लापग अवश्यक िने व्यवसापयक प्रमाणित्र (लाइसेन्स)को 

प्रपतपलपि, तापलम र ऄनुभव अवश्यक िनेमा सो समेतको प्रपतपलपि, अदद । 

हालसालै पखचेको 

िासिोटम साइजको िुरै 

मुखाकृपत देपखने फोटो 

यहाँ टासे्न र फोटो र 

फाराममा िने गरी 

ईम्मेदवारले दस्तखत 



ऄनुसूची - ४ 

(बँुदा ७.१ सँग सम्बपन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

.........गाईँ/नगर कायमिापलकाको  कायामलय, (यसिपछ िपहलो िि भपनएको ) र 

....................पजल्ला, ...................नगरिापलका/गाईँिापलका, वडा नं . ..... 

बसे्न श्री ............................................................ (यसिपछ दोश्रो 

िि भपनएको ) का बीच .....नगरिापलकाको ...................................(आपन्जपनयर) 

को कामकाज गनम गराईन पमपत २०७   /......./...... को पनणमय ऄनुसार दहेायका कायम /शतमको ऄपधनमा रपह 

दोश्रो ििले िपहलो ििलाइ सेवा ईिलब्ध गराईन मन्जुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक /एक प्रपत अिसमा बुपझ पलयौं 

ददयौं : 

१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो ििले अफुलाइ तोदकएको संलग्न कायम पववरण ऄनुसारको कायम िपहलो ििले तोकेको समय 

र स्थानमा ईिपस्थत भइ गनुम िनेछ र अवश्यकतानुसार थि काम गनुम िनेछ । 

२. काम गनुम िने स्थान : .........................................................।  

३. करारमा काम गरे बाित िाँईने िाररश्रपमक : प्रत्येक मपहना व्यपतत भएिपछ , िपहलो ििले दोश्रो ििलाइ मापसक 

रुिमा रु . .............( ऄिरेिी रु ..............................िाररश्रपमक ईिलब्ध 

गराईनेछ ।  

४. अचरणको िालनाः  दोश्रो ििले ...नगरिापलकाको प्रचपलत कानूनमा ब्यवस्था भएका अचरण तथा ऄनुशासन 

सम्बन्धी व्यवस्थाहरु िालना गनुम िनेछ ।  

५. पवदाः दोस्रो ििलाइ साबमजपनक पबदा बाहके ऄन्य कुनै िपन दकपसमको पबदा ईिलब्ध हुने छैन । साथै कायामलयको लापग 

अवश्यक िरेको खण्डमा पबदाको ददनमा िपन सेवा ईिलब्ध गराईनु िनेछ । यसरी सावमजपनक पबदाको ददनमा 

कायामलयमा काम लगाए बाित मापसक करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो ििलाइ ददइनेछ ।  

६. कायामलय सम्िपत्तको सुरिाः दोस्रो ििले कायामलयको चल ऄचल सम्िपत्तको नोक्सानी वा पहनापमना गरेमा सो को 

िपतिूर्थत वा हानी नोक्सानीको पबगो दोश्रो ििले िपहलो ििलाइ ददनु िनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो ििले कायामलयको कागजित्र , पजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै ऄनपधकृत व्यपक्त वा 

दशेलाइ ईिलब्ध गराएको प्रमापणत भएमा दोस्रो ििलाइ करारबाट हटाइ सोबाट भएको हानी नोक्सानीको पततिूर्थत 

दोश्रो ििबाट भराइनेछ र कालो सूचीमा समेत रापखनेछ ।   

८. करार ऄवपधः  यो करार २०७ ...।........।..........दपेख लागु भइ २०७ .....ऄसार १५ सम्मको 

लापग हुनेछ ।  

९. कायमसम्िादन मूल्यांकनः िपहलो ििले दोस्रो ििको कायम सम्िादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाम सालवसाली 

पनरन्तरता ददन ईियुक्त दपेखएमा कायमपवपधको दफा ९ बमोपजम करार पनपश्चत ऄवपधको लापग थि हुन सके्नछ । 

१०. िाररश्रपमक कट्टी र करार सेवाको शतमको ऄन्त्यः दोश्रो ििले िपहलो ििलाइ लगातार  ७ (सात) ददन भन्दा बढी ईक्त 

सेवा ईिलब्ध नगराएमा , सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेमा ऄनुिपस्थत रहकेो ऄवपधको िाररश्रपमक दामासापहले कट्टा 

गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः यो संझौता िपहलो ििले रि गरी ऄको ब्यवस्था गनम वाधा िने छैन । दोश्रो 

ििले शारररीक रुिमा ऄस्वस्थ भइ वा ऄन्य कुनै कारणले सेवा ददन ऄसमथम भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा 

अचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर ईल्लघंन गरेमा दोश्रो ििसंगको संझौता रि गनम सके्नछ र पनजको सट्टा ऄको व्यपक्त 

करारमा रापख काम लगाईन बाधा िने छैन ।  

११. दावी निुग्नेः दोश्रो ििले यस करार बमोपजम काम गरेकै अधारमा िपछ कुनै िपन िदमा ऄस्थायी वा स्थायी पनयुपक्त 

हुनाका लापग दाबी गनम िाँईने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचपलत कानून लागू हुनेः यस संझौतामा ईल्लेख नभएको कुरा प्रचपलत नेिाल कानून बमोपजम हुनेछ ।  
 

नगरिापलकाको तफम बाट :   दोस्रो िि (करार गने व्यपक्त):  

हस्तािर : हस्तािर :  

नाम :    नाम : 

िद :  िेगाना :  

कायामलयको छािः  

  

  



ऄनुसूची - ५ 

(बँुदा ७.२ सँग सम्बपन्धत करार सूचना ित्रको ढाँचा) 

कपिलवस्तु नगर कायमिापलकको कायामलय 

तौपलहवा, कपिलवस्तु  

लुपम्बनी प्रदेश, नेिाल 

 

 

च.नं.         पमपतः    

ि.सं.  

 

श्री ........................................, 

िेगाना ......................... 

 

पवषयः करार सम्बन्धमा । 

तिाइलाइ पमपत २०७ ...।....।... पनणमयानुसार सूपचकरण गररए बमोपजम 

............................ ( िदको नाम वा काम ) का लापग यसैसाथ संलग्न करार 

(सम्झौता) बमोपजम पमपत २०७ ....।....।...  देपख २०७ ....।.....।.... सम्म करारमा 

रापखएको हुदँा संलग्न कायमशतम ऄनुरुि अफनो काम आमान्दारीिूवमक र व्यवसापयक मूल्य मान्यता ऄनुरुि गनुमहुन 

जानकारी गराआन्छ ।  

 साथै अफ्नो काम कतमव्य िालना गदाम यस नगरिापलकाको कममचारीले िालना गनुमिने अचार संपहता र 

अचरणको समेत िररिालना हुन जानकारी गराआन्छ ।  

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

प्रमुख प्रशासकीय ऄपधकृत 

बोधाथमः 

श्री अर्थथक प्रशासन शाखाः  प्रमापणत हापजर/Time Sheet सपहतको प्रपतवेदनका  अधारमा सम्झौता 

बमोपजमको रकम मापसक रूिमा ईिलब्ध गराईनुहुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हापजरीको व्यवस्था हुन ।  

श्री वडा कायामलय, .................................... नगर कायमिापलकाको कायामलय 

। 


