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भाग–२ 

हररवन नगरपालिका 



 

 

हररवन नगरपालिकामा करारमा प्रालवलिककममचारी व्यवस्थापनगने सम्बन्िी 

कायमलवलि, २०७५ 

 

हरिवन नगिपालिकािे उपिब्धगिाउनेसेवा प्रवाह ि लवकास लनिााणको का्ािाई व््वलथि  ि प्रभावकािी 

बनाउन्सनगिपालिकाकोिालगनेपािसिकाििेथवीकृ गिेकोकिाचािीदिवलददकोअलधनिािहीप्रालवलधक

किाचािीकोरिक्तपदिाकिािसम्झौ ाकाआधाििासेवाकिाििालिनेका्ािाईव््वलथि गनाकािालगहरिवन 

नगि का्ापालिकाकोलिल  २०७५/१२ /२७ िाबसेको बैठकिे ्ोका्ालवलधथवीकृ  गिीजािी गिेकोछ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. ्स का्ालवलधको नाि "हररवन नगरपालिकामा करारमा प्रालवलिककममचारी 

व्यवस्थापन सम्बन्िी कायमलवलि, २०७५" िहकेो छ ।  

ख. ्ो का्ालवलध  नगि का्ापालिकािे लनणा् गिेको लिल बाट प्रािम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाःलवष् वा प्रसंगिे अको अिा निागेिा ्स का्ालवलधिा- 

क.  "प्रिखु" भदनािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिखु सम्झन ुपदाछ । 

ख.  "ऐन" भदनािे “थिानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।  

ग.  "का्ालवलध" भदनािे “हरिवन नगिपालिकािाकिाििा प्रालवलधककिाचािी व््वथिापन 

सम्बदधीका्ालवलध, २०७४” सम्झनपुदाछ ।  

घ.  "का्ााि्" भदनािे हरिवन नगि का्ापालिकाको का्ााि्सम्झन ुपदाछ । 

ङ. "प्रालवलधक किाचािी" भदनािे दफा ३(२) बिोलजि प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गिाउनेगिी 

व््वथिा भएका किाचािी सम्झनपुदाछ । 

च. "सलिल " भदनािे दफा ५ बिोलजि गलठ  अद वा ाा  िा सलूचकिण सलिल  सम्झन ुपदाछ । 

 

३. कायमलवलि िागू हुने िेत्र र सेवाः (१)थिानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 

उपदफा (७)  िा थिानी्  हिा सेवा प्रवाहसम्बदधी व््वथिाको दफा१५(४) बिोलजि 

प्रालवलधक किाचािी किाििा िाखने प्र्ोजनको िालग ्ो का्ालवलध थवीकृ गिी िाग ूगरिएको छ ।  

 (२) का्ााि्िे दहेा्को सेवासँग सम्बलदध  प्रालवलधक किाचािी ्स का्ालवलध बिोलजि अवलध 

 ोकी किाििा िाखन सक्नेछः  

(क) इलदजलन्रिङ्ग सेवासँग सम्बलदध  

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलदध  

(ग) पश ुसेवासँग सम्बलदध  



 

 

(घ) वन सेवासँग सम्बलदध  

(ङ) थवाथ्् सेवासँग सम्बलदध  

(छ) अद्कुनैप्रालवलधकसेवासँगसम्बलदध । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बिोलजिका प्रालवलधक किाचािी का्ााि्िे किाििा िाखने 

प्र्ोजनको िालग सचूीकिण  िा छनौट सम्बदधी व््वथिा दहेा् बिोलजि हुनेछः  

 (१) प्रालवलधक किाचािीको अनसुचूी- १ बिोलजि थवीकृ  का्ा लवविण बिोलजिपद वा सेवा क्षेत्र 

 िा सम्बलदध  सेवा सिहूको ्ोग्् ा, पारिश्रलिक, सेवा श ा सिे   ोकी सम्बलदध  का्ााि्को 

सचूनापाटी, वेभसाईट  िा अद्कुनै सावाजलनक थिििा अनसुचूी- २ बिोलजिको ढाँचािा 

कम् ीिा १५ (पदर)लदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ। 

 (२) आवेदन फािािको निनूा अनसुचूी-३ बिोलजि हुनेछ । आवेदन दथ िु नगिपालिकाबाट 

लनधाािण भए बिोलजि हुनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बिोलजि पना आएका आवेदनहरु दहेा्को आधाििा दफा ५ को सलिल िे 

िलू््ाङ्कन गिी सलुचकृ  गनुापनेछ : 

क. शैलक्षक ्ोग्् ा वाप  -६० (साठी) अंक, (लवलशष्ट श्रेणी वाप  ६०, प्रिि श्रेणी 

वाप  ५५, लि ी् श्रेणी वाप  ५०,   ृी् श्रेणी वाप  ४५, (लत्रभवुन 

लवश्वलवद्याि्को अंक गणनाका आधाििा) । 

ख. का्ा अनभुव वाप  -१० (दश) अंक (प्रल  वषा २ अंकको दििे, प्रिालण  लवविण 

संिग्न भएको हुनपुने) । 

ग. थिानी् बालसददािाई दहेा् बिोलजि -१० (दश) अंक  

१. सम्बलदध  गाउँपालिका/नगिपालिकाको बालसददा भएिा -१० अंक 

२. सम्बलदध  लजल्िाको बालसददा भएिा -५ अंक  

घ.अद वा ाािा अलधक ि २० अंक । ्स अनसुािअकं प्रदानगदााद्नु ि ८ (आठ) ि 

अलधक ि १४ (चौध) को सीिालभत्र िही प्रदानगनुापनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोलजि आवेदन िाग गदाा प्रालवलधक का्ा (इलदजलन्रिंग, थवाथ््  िा पश ु

लचलकत्सा िगा् का अद् क्षेत्र) का िालग आवश््क पने व््वसाल्क प्रिाणपत्र (िाइसेदस) 

प्राप्त 

गिेका व््लक्तिे िात्र आवेदन लदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तवामताम र सूचीकरण सलमलतः िाग पद संख्ाका आधाििा का्ालवलधको दफा (४) को 

उपदफा (३) बिोलजि उच्च ि अंक प्राप्त गिेका उम्िेदवाििाई प्रािलम्भक छनौट गना ि अद वाा ाा 

सिे  लिई सलूचकिणको लसफारिस गना दहेा्को अद िवा ाा  िा सचूीकिण सलिल  िहनेछः 

(क) प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ      - सं्ोजक 



 

 

(ख) प्रिखुिे  ोकेको लवष् लवज्ञको रुपिा  

सिकािी सेवाको अलधकृ  थ िको किाचािी   -  सदथ् 

(ग) नगिपालिकाको लवष्ग  शाखा प्रिखु   - सदथ् 

६. सूचीकरणको लववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोलजि सबैभददा बढी अंक प्राप्त गन े

उम्िेदवािहरु दफा ५ बिोलजिको सलिल को लसफारिसको आधाििा का्ााि्िे उम्िेदवािहरुको 

िोि नम्बि, नाि िि, ठेगाना, काि गना  ोलकएको शाखा आलद सिे  उल्िेख गिी ्ोग्् ाक्रि 

अनसुाि सलूचकिणको लवविण प्रकाशन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि सलूचकिण प्रकाशन गदाा पद संख्ा भददा दोव्बि संख्ािा वैकलल्पक 

उम्िेदवािको सचूी सिे  प्रकाशन गनुापनेछ ि लसफारिश भएका उम्िेदवािहरुको सचूी सचूना 

पाटीिा सिे  टाँस गनुापनेछ ।  

  ि आवेदन नै कि पिेको अवथिािा कि उम्िेदवाि सलुचकिण गना सलकनेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बिोलजिका ्ोग्् ाक्रििा िहकेा उम्िेदवाििाई लछटो सञ्चाि िाध््िबाट 

जानकािी गिाई सोको अलभिेख सिे  िाखनपुनेछ ।  

७. करार गनेः (१) का्ााि्िे सलूचकृ  गिेका िखु् उम्िेदवाििाई ७ (सा ) लदनको म््ाद लदई 

किाि गना सचूना लदनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको अवधीलभत्र किाि सम्झौ ा गनाआउने सलूचकृ  उम्िेदवािसँग 

का्ााि्िे अनसुचूी - १ बिोलजिको का्ा-लवविण सलह अनसुचूी -४ बिोलजिको ढाँचािा 

किाि गनुापनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका  िाखन नआएिा क्रिशः वैकलल्पक उम्िेदवाििाई सचूना 

लदई किाि गना सलकनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिकिाि गिे पश्चा  अनसुचूी -५ बिोलजको पत्र का्ााि्ि ेप्रालवलधक 

किाचािीिाई लदनपुनेछ ।  

 (४) उपदफा (२) बिोलजि का्ााि्िे का्ालवविण लददँा लवष्ग  शाखा सिे   ोकी काििा 

िगाउन ुपनेछ ।  

 (५) ्स का्ालवलध बिोलजि किाि गदाा सािाद्  आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) दलेख अको 

वषाको असािसम्िका िालग िात्र किाि गनुा पनेछ । ि उक्तपदिे गनुापने काि सिाप्त भएिा वा 

प्ााप्त नभएिा वा का्ाप्रािम्भनै नभएको अवथिािा थिानी् हिे कािको बोझ ि अवधी हिेी 

किािको अवधी घटाउन सक्नेछ। 

 (६) उपदफा (५) बिोलजि एक आलिाकवषाको लनलम्  सेवा किाििा लिएको व््लक्तिाई पुनःअको 

वषाको िालग सेवा किाििा लिनपुिेिा पनुःपरिक्षण, छनौट ि सरुू किाि सिहिालन सम्झौ ा गरिनेछ। 

 (७) प्रालवलधक किाचािीिे थवेच्छािे किाि लनिद ि ा गना नचाहिेा कम् ीिा १ (एक) िलहना 

अगाडी का्ााि्िा लिलख  रुपिा जानकािी गिाउन ुपनेछ । ्सिी जानकािी नगिाई किाि अद  

गिी काि छोडेिा त््थ ो व््लक्तिाई पनुःकिाििा काि गन ेअवसि लदइनेछैन। 



 

 

 (८) ्स दफा लवपरि को अवलध उल्िेख गिी वा किाििा उल्िेख भए भददा बढी िकि भुक्तानी 

लदएिा त््सिी अवलध उल्िेख गने वा िकि भकु्तानी गने किाचािीको  िव भत्ताबाट कट्टा गिी 

असिू उपि गरिनेछ ि लवभागी् कािवाही सिे  गरिनेछ ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अवलि :  (१) ्स का्ालवलध बिोलजि सेवा किाि सम्झौ ा गरिएका 

प्रालवलधककिाचािीको िालसक पारिश्रलिक सम्बलदध   ह वा पदको शरुु  िबथकेििा नबढ्नेगिी 

किाि सम्झौ ािा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।   

 (२) का्ााि्िे का्ालवविणिा उल्िेख भए बिोलजि प्रगल को थििग  वा वथ गु  प्रल वेदनका 

आधाििा का्ा सम्पादन अनुसाि किाििा उल्िेख गिी भ्रिण भत्ता वा लफल्ड भत्ता उपिब्ध 

गिाउन सक्नेछ ।  

  ि किािसम्झौ ािा उल्िेख नगरिएकोभ्रिण भत्ता, लफल्ड भत्ता वा अद् भत्ता उपिब्ध गिाउन 

सलकने छैन ्। 

 (३) का्ााि्िे किािका प्रालवलधक किाचािीको पारिश्रलिक भकु्तानी गदाा लनजिे िलहनाभिी 

गिेको कािको लवविण (Time Sheet) सलह को प्रल वेदन  ्ाि गना िगाई सम्बलदध  लवष्ग  

शाखाको लसफारिसको आधाििा िात्र भकु्तानी गनुा पनेछ । 

 (४) ्स का्ालवलध बिोलजि प्रालवलधक किाचािीिे किाििा काि गिेकै आधाििा पलछ कुनै पलन 

पदिा अथिा्ी वा थिा्ी लन्कु्ती हुनका िालग कुनै पलन दाबी गना पाउने छैन । 

 (५) उपदफा (१) बिोलजि किाि गदाा काि सरुु गने लिल  ि अदत्् गने लिल  सिे  उल्िेख 

गनुापनेछ।  ि त््थ ोकिािकोअवधीएकपटकिा१ (एक) वषाभददाबढीहुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) ्स का्ालवलध बिोलजि किाि गरिएको पद वा दिबददीिा नेपािको संलवधान 

बिोलजि किाचािी सिा्ोजन भई खलटई आएिा त््थ ो व््लक्तको किाि थव ः अदत्् हुनेछ । 

(२) किािसम्झौ ागरिएकोप्रालवलधक किाचािीको का्ा सद ोषजनक नभएको भनी का्ाि  

लवष्ग  शाखा वा का्ााि्िे लसफारिस गिेिा  प्रिखुिे आवश््क छानलवन गना िगाई 

सफाइको िौका लदई का्ााि्िे जनुसकैु अवथिािा किािबाट हटाउन सलकनेछ ।  

१०. लवलविः ्स का्ालवलध का्ाादव्न क्रििा िप व््वथिा गनुा पिेिा ्स का्ालवलध  िा प्रचलि  

काननूसँग नबालझने गिी नगिपालिकािे आवश््क लनणा् गना सक्नेछ ।  

  



 

 

अनसुचूी -१ 

(बुँदा४.१सँगसम्बलदध का्ालवविणकोढाँचा) 

हरिवन नगि का्ापालिकको का्ााि् 

हरिवन, सिााही 

प्रदशे नं. २,  नेपाि 

 

कायम लववरणको नमुनाः 

प्रालवलधक किाचािीको पद नािः  काि गनुापने थिानः 

प्रालवलधक किाचािीको नािः       

सपुरिवेक्षकः  प्रल वेदन पेश गनुापने अलधकािीः  

कायम लववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

  



 

 

अनसुचूी -२ 

(बुँदा४.१सँगसम्बलदध आवेदनकोढाँचा) 

हरिवन नगि का्ापालिकको का्ााि् 

हरिवन, सिााही 

प्रदशे नं. २,  नेपाि 

 

करारमा सेवा लिनेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकालश  लिल  : २०७  /    /     ) 

 

हरिवन नगिपालिकाको िालग ..............................(लवष्ग  शाखा) िा िहन े गिी 

.............................................................(पद) को रुपिा दहेा्को संख्ा ि ्ोग्् ा भएको 

प्रालवलधक किाचािी किाििा िाखन ुपने भएकािे ्ोग्् ा पगेुका नेपािी नागरिकहरुिे ्ो सचूना प्रकालश  

भएको लिल िे १५ (पदर) लदन लभत्र लदनको २:०० बजेसम्ि िाजश्व ल िेको िलसद सलह  दिखाथ  लदन हुन 

सम्बलदध  सबैको िालग ्ो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । ्सको फािाि, दिखाथ  दथ िु, का्ालवविण, 

पारिश्रलिक, सेवाका श ाहरु सलह को लवथ  ृ लवविण का्ााि्बाट वा वेवसाइट 

www.harionmun.gov.npबाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाि  संख्ा 

  

  

२.शैलिक योग्यता र अनुभव (नमुना) : 

१. नेपािी नागरिक । 

२. द्नू ि ्ोग्् ा (जथ ैः नेपाि सिकािवाट िाद् ा प्राप्त लवश्वलवद्याि्वाट Civil Engineering िा 

थना क (B.E) ि कुनै सम्बि लवष्िा लवष्िा थना कोत्ति गिेको । 

३. अनभुवको हकिा B.E उ ीणा गिी सम्बि का्ािा कम् ीिा ...... वषाको का्ा अनभुव भएको  ।  

४. .... वषा उिेि पिुा भई .... वषा ननाघेको हुनपुने । 

५. नेपाि इलदजलन्रिङ्ग काउलदसििा द ाा भएको (प्रिाणपत्र) । 

६. अद् प्रचलि  काननुद्वािा अ्ोग्् नभएको । 

३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्िेदवािको व््लक्तग  लवविण, शैलक्षक ्ोग्् ाको प्रिालण  

प्रल लिलप, नेपािी नागरिक ाको प्रिाणपत्रको प्रिालण  प्रल लिलप, अनभुवको प्रिालण  प्रल लिलप 

 िा प्रचलि  नेपाि काननू बिोलजि लवलभदन काउलदसि वा परिषद ्वा अद्िा द ाा भएको प्रिालण  

प्रल लिलप संिग्न हुनपुनेछ । पेश गरिने सबै प्रल लिलपको पछालड उम्िेदवाि थव्ंिे हथ ाक्षि गिी 

प्रिालण  गनुापनेछ ।  



 

 

अनसुचूी -३ 

(बुँदा४.२सँगसम्बलदध दिखाथ फािािकोढाँचा) 

हरिवन नगि का्ापालिकको का्ााि् 

हरिवन, सिााही 

प्रदशे नं. २,  नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वै्लक्तक लवविण 

 नाि िि

  

(दवेनागिीिा)  

(अंग्रेजी ठूिो अक्षििा)  लिङ्ग: 

नागरिक ा नं: जािी गने लजल्िा : लिल  : 

थिा्ी 

ठेगाना 

क) 

लजल्िा 

ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 

: 

ङ) िागा/घि नं. : च) फो नं. 

पत्राचाि गने ठेगाना : ईिेि 

बाबकुो नाि, िि : जदि लिल  :             (लव.सं.िा)              (ईलथव संव िा) 

बाजेको नाि, िि : हािको उिेि :             वषा            िलहना 

(ख) शैलक्षक ्ोग्् ा/ ालिि (दिखाथ  फािाि भिेको पदको िालग चालहने आवश््क द्नू ि शैलक्षक 

्ोग्् ा/ ालिि िात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

लवश्वलवद्यािय/बोर्म/तालिम 

लदने संस्था 

शैलिक 

उपालि/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्रलत

शत 

मूि 

लवषय 

शैलक्षक ्ोग्् ा      

     

 ालिि      

(ग) अनुभव सम्बन्िी लववरण  

कायामिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलि 

देलख सम्म 

       

       

 

िैिे ्स दिखाथ िा खिुाएका सम्पणूा लवविणहरु सत्् छन ्। दिखाथ  बझुाएको पदको सूचनाको िालग अ्ोग्् ठहरिने 

गिी कुनै सजा् पाएको छैन । कुनै कुिा ढाँटे वा िकुाएको ठहरिएिा प्रचलि  काननू बिोलजि सहनेछु/बझुाउनेछु । 

उम्िेदवाििे पािना गने भनी प्रचलि  काननू  िा ्स दिखाथ  फािािका पषृ्ठहरुिा उल्िेलख  सबै श ा  िा लन्िहरु 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
पुरै मुिाकृति देखिने 
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी 
उम्मेदवारले 
दस्ििि गने 



 

 

पािना गना िदजिु गदाछु । साि ैकिाििा उल्िेलख  श ाहरु पूणा रुपिा पािना गनेछु ि किािको सि्भददा अगावै किािको 

अदत्् गदाा कलम् िा ३ िलहनाको पवूा सचूना लदई का्ााि्िा लनवेदन लदनेछु । 

 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

लमलत: 

का्ााि्िे भनेः 

िलसद/भौचि नं. : िोि नं. : 

दिखाथ  अथवीकृ  भए सो को कािण : 

दिखाथ  रुज ुगनेको नाि ि दथ ख ः 

लिल  : 

दिखाथ  थवीकृ /अथवीकृ  

गनेको दथ ख  

लिल  : 

 

 

द्रष्टव्् : दिखाथ  साि सचूनािा उल्िेलख  िगा्  लनम्नलिलख  कागजा हरु अलनवा्ा रुपिा उम्िेदवाि आफैिे प्रिालण  

गिी पेश गनुा पनेछ । 

(१) नेपािी नागरिक ाको प्रिाणपत्रको प्रल लिलप,   (२) सिकक्ष ा ि सम्बि आवश््क पनेिा सो को 

प्रल लिलप, (३) द्नू ि शैलक्षक ्ोग्् ाको प्रिाणपत्र ि चारिलत्रक प्रिाणपत्रको प्रल लिलप, प्रालवलधक का्ा (इलदजलन्रिङ्ग, 

थवाथ््  िा पश ु लचलकत्सा िगा् का अद् के्षत्र) का िालग आवश््क पने व््वसाल्क प्रिाणपत्र (िाइसेदस)को 

प्रल लिलप,  ालिि ि अनुभव आवश््क पनेिा सो सिे को प्रल लिलप, आलद । 



 

 

अनुसूची - ४ 

(बुँदा७.१सँगसम्बलदध किािसम्झौ ाकोढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

हरिवन नगि का्ापालिकाकोका्ााि्, (्सपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) ि ....................लजल्िा, 

...................नगिपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. ..... बथने श्री 

............................................................ (्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच हरिवन 

नगिपालिकाको .................................................(इलदजलन्ि) को कािकाज गना गिाउन लिल  २०७   

/......./...... को लनणा् अनसुाि दहेा्का का्ा/श ाको अलधनिा िलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा 

उपिब्ध गिाउन िदजिु भएकािे ्ो किािको संझौ ा गिी एक/एक प्रल  आपसिा बलुझ लि्ौं लद्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई  ोलकएको संिग्न का्ा लवविण अनुसािको का्ा 

पलहिो पक्षिे  ोकेको सि् ि थिानिा उपलथि  भई गनुा पनेछ ि आवश््क ानुसाि िप काि गनुा 

पनेछ । 

२. काम गनुम पने स्थान:...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत््ेक िलहना व््ल   भएपलछ, पलहिो पक्षिे 

दोश्रो पक्षिाई िालसक रुपिा रु. ...................(अक्षिेपी रु. 

..................................................................पारिश्रलिक उपिब्ध गिाउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपालिका/नगिपालिकाको प्रचलि  काननूिा ब््वथिा 

भएका आचिण  िा अनुशासन सम्बदधी व््वथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।  

५. लवदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजलनक लबदा बाहके अद् कुनै पलन लकलसिको लबदा उपिब्ध हुने छैन । 

सािै का्ााि्को िालग आवश््क पिेको खण्डिा लबदाको लदनिा पलन सेवा उपिब्ध गिाउन ु

पनेछ । ्सिी सावाजलनक लबदाको लदनिा का्ााि्िा काि िगाए बाप  िालसक किाि िकिको 

दािासाहीिे िकि दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।  

६. कायामिय सम्पलिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे का्ााि्को चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा 

लहनालिना गिेिा सो को क्षल पलू ा वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदन ु

पनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे का्ााि्को कागजपत्र, लजदसी सािान एवं गोप्् कुिा वा कागजा  कुनै 

अनलधकृ  व््लक्त वा दशेिाई उपिब्ध गिाएको प्रिालण  भएिा दोस्रो पक्षिाई किािबाट हटाई 

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको लत पलू ा दोश्रो पक्षबाट भिाईनेछ ि कािो सचूीिा सिे  िालखनेछ 

।   

८. करार अवलिः ्ो किाि २०७...  ।........।..........दलेख िाग ु भई २०७.....असाि १५ सम्िको 

िालग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको का्ा सम्पादन िलू््ांकन गने ि सो 

िलू््ांकन गदाा सािवसािी लनिद ि ा लदन उप्कु्त दलेखएिा का्ालवलधको दफा ९ बिोलजि किाि 

लनलश्च  अवलधको िालग िप हुन सक्नेछ । 



 

 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगा ाि७ 

(सा ) लदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगिाएिा, सद ोषजनक सेवा लदन नसकेिा अनुपलथि  

िहकेो अवलधको पारिश्रलिक दािासाहीिे कट्टा गरिनेछ ि सो भददा बढी सेवा नगिेिा थव ः ्ो 

सम्झौ ा पलहिो पक्षिे िि गिी अको ब््वथिा गना वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शािीरिक रुपिा 

अथवथि भई वा अद् कुनै कािणिे सेवा लदन असििा भएिा वा काि सद ोषजनक नभएिा वा 

आचिण सम्बदधी कुिाहरु बिाबि उल्िङ्घन गिेिा दोश्रो पक्षसँगको सम्झौ ा िि गना सक्नेछ ि 

लनजको सट्टा अको व््लक्त किाििा िाखी काि िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे ्स किाि बिोलजि काि गिेकै आधाििा पलछ कुनै पलन पदिा 

अथिा्ी वा थिा्ी लन्लुक्त हुनाका िालग दाबी गना पाउने छैन/गन ेछैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः ्स सम्झौ ािा उल्िेख नभएको कुिा प्रचलि  नेपाि काननू 

बिोलजि हुनेछ। 

 

पहिो  पिको तफम बाट :    दोस्रो पिको तफम बाट: 

हथ ाक्षि : हथ ाक्षि :  

नाि : नाि : 

पद : ठेगाना : 

का्ााि्को छापः  

 

सािी 

हथ ाक्षिः       हथ ाक्षिः 

नािः        नािः 

पदः        ठेगानाः  



 

 

अनसुचूी -५ 

(बुँदा७.२सँगसम्बलदध किािसूचनापत्रकोढाँचा) 

हरिवन नगि का्ापालिकको का्ााि् 

हरिवन, सिााही 

प्रदशे नं. २,  नेपाि 

 

च.नं.         लिल ः    

प.सं.  

 

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

ठेगाना ......................... 

 

लवष्ः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई लिल  २०७...।....।... लनणा्ानसुाि सचूीकिण गरिए बिोलजि ............................(पदको 

नाि वा काि) का िालग ्सैसाि संिग्न किाि (सम्झौ ा) बिोलजि लिल  २०७....।....।...  दलेख 

२०७....।.....।.... सम्ि किाििा िालखएको हुदँा संिग्न का्ाश ा अनरुुप आफनो काि इिाददािीपवूाक ि 

व््वसाल्क िूल्् िाद् ा अनुरुप गनुाहुन जानकािी गिाइदछ ।  

 सािै आफ्नो काि क ाव्् पािना गदाा ्स नगिपालिकाको किाचािीिे पािना गनुापने आचाि 

संलह ा ि आचिणको सिे  परिपािना हुन जानकािी गिाइदछ ।  

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

प्रिखुप्रशासकी्अलधकृ  

बोिाथमः 

श्री आलिाक प्रशासन शाखाःप्रिालण  हालजि/Time Sheet सलह को प्रल वेदनका आधाििा सम्झौ ा 

बिोलजिको िकि िालसक रूपिा उपिब्ध गिाउनहुुन । 

श्री प्रशासन शाखाः हालजिीको व््वथिा हुन ।  

श्री वडा का्ााि्,....................................  

नगि का्ापालिकाको का्ााि् । 

आज्ञाि,े 

 टीकािाि ढकाि 

प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ  


