
1 
 

  

:yfgLo /fhkq 

v08M @ sLlt{k'/, c;f/ @* ut], @)&^ ;fn ;+Vof % 

efu–! 

sLlt{k'/ gu/kflnsf 

 

संवत २०७६ सालको कार्यववधि नं. ५ 

कीधतयपरु नगरपाधलकामा करारमा प्राववधिक तथा पररर्ोजनामा कमयचारी र सामाजजक 
पररचालक व्र्वस्थापन गने सम्बन्िी कार्यववधि, २०७६ 

नगरपाधलकाले उपलब्ि गराउने सेवा प्रवाह र ववकास धनमायणको कार्यलाई व्र्वजस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन र्स नगरपाधलकाको लाधग नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कमयचारी दरवजन्द 
तथा नगरसभावाट स्वीकृत प्राथधमकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको अधिनमा रही नपगु 
प्राववधिक तथा अन्र् कमयचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेवा करारमा धलने 
कार्यलाई व्र्वजस्थत गनयका लाधग कीधतयपरु नगर कार्यपाधलकाले धमधत २०७६/०४/१२ मा र्ो 
कार्यववधि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।  
 
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्यववधिको नाम "कीधतयपरु नगरपाधलकामा करारमा प्राववधिक तथा पररर्ोजनामा 
कमयचारी र सामाजजक पररचालक व्र्वस्थापन गने सम्बन्िी कार्यववधि, २०७६" 
रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्यववधि कार्यपाधलकाले धनणयर् गरेको धमधतबाट प्रारम्भ हनेुछ ।  
२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववधिमा- 

क.  "प्रमखु" भन्नाले नगरपाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नाले "स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
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ग.  "कार्यववधि" भन्नाले "कीधतयपरु नगरपाधलकामा करारमा प्राववधिक तथा पररर्ोजनामा 
कमयचारी र सामाजजक पररचालक व्र्वस्थापन गने सम्बन्िी कार्यववधि, २०७६" 
सम्झनपुदयछ ।  

घ.  "कार्ायलर्" भन्नाले नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "प्राववधिक कमयचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोजजम प्राववधिक सेवा उपलब्ि गराउने 

गरी व्र्वस्था भएका कमयचारी सम्झनपुदयछ । 
च. "सधमधत" भन्नाले दफा ५ बमोजजम गठित अन्तवाताय तथा सूजचकरण सधमधत सम्झन ु

पदयछ । 
छ. "सामाजजक पररचालक" भन्नाले स्थानीर् शासन तथा सामदुावर्क ववकास कार्यक्रम 

(LGCDP_II) मा सामाजजक पररचालनका िेत्रमा काम गरेका कमयचारी सम्झन ुपदयछ 
। 

३. कार्यववधि लागू हनेु िते्र र सेवाः (१)स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
को उपदफा (७) तथा स्थानीर् तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्िी व्र्वस्थाको दफा१५(४)  

 

 

 

 

 

 

 

बमोजजम प्राववधिक कमयचारी, पररर्ोजनागत कमयचारी र सामाजजक पररचालक करारमा राख्न े
प्रर्ोजनको लाधग र्ो कार्यववधि स्वीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

(२) कार्ायलर्ले देहार्को सेवासगँ सम्बजन्ित प्राववधिक कमयचारी र्स कार्यववधि 
बमोजजम अवधि तोकी करारमा राख्न सक्नेछः  

क) इजन्जधनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बजन्ित 
ख) कृवष सेवासगँ सम्बजन्ित 
ग) पश ुसेवासगँ सम्बजन्ित 
घ) स्वास््र् सेवासगँ सम्बजन्ित 
ङ) वन सेवासगँ सम्बजन्ित 
च) सामाजजक पररचालनसँग सम्बजन्ित  
छ) अन्र् कुनै प्राववधिक सेवासगँ सम्बजन्ित 
ज) ववशेष ववशेषज्ञतासगँ सम्बजन्ित 
झ) ववद्यधुतर् नक्सा पाससँग सम्बजन्ित 
ञ) न्र्ावर्क सधमधत व्र्वस्थापनसँग सम्बजन्ित 
ट) राजश्व संकलनसँगसम्बजन्ित 
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ि) जग्गा एकीकरणसँग सम्बजन्ित  
ड) सावयजधनक सम्पजि संरिणसगँ सम्बजन्ित 
ढ) नगरपाधलकाको प्राथधमकता प्राप्त अन्र् पररर्ोजना तथा कार्यक्रमसँग 

सम्बजन्ित 
४. छनौट सम्बन्िी व्र्वस्थाः दफा ३ बमोजजमका प्राववधिक कमयचारी कार्ायलर्ले करारमा 

राख्न ेप्रर्ोजनको लाधग सूजचकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोजजम हनेुछः  
(१) प्राववधिक कमयचारीको अनसूुजच- १बमोजजम स्वीकृत कार्य वववरण बमोजजम पद 

वा सेवा िेत्र तथा सम्बजन्ित सेवा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रधमक, सेवा शतय समेत तोकी 
सम्बजन्ित कार्ायलर्को सूचना पाटी, वेभसाईट तथा अन्र् कुनै सावयजधनक स्थलमा 
अनसूुची- २बमोजजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र)ठदनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची- ३ बमोजजम हनेुछ।आवेदन दस्तरु 
नगरपाधलकाबाट धनिायरण भए बमोजजम हनेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम पनय आएका आवेदनहरु देहार्को आिारमा दफा ५ को 
सधमधतले मूल्र्ाङ्कन गरी सजुचकृत गनुयपनेछ : 

क. न्र्नुतम शैजिक र्ोग्र्ता वापत–4५ (पैताधलस) अंक, (ववजशष्ट शे्रणी वापत 
४५, प्रथम शे्रणी वापत ४०, ठितीर् शे्रणी वापत ३५, ततृीर् शे्रणी वापत 
३०, (धत्रभवुन ववश्वववद्यालर्को अंक गणनाका आिारमा) । 

ख. माधथल्लो शैजिक र्ोग्र्ता वापत– ५ (पाँच)अंक, (ववजशष्ट शे्रणी वापत ५, 
प्रथम शे्रणी वापत ४, ठितीर् शे्रणी वापत ३, ततृीर् शे्रणी वापत २, 
(धत्रभवुन ववश्वववद्यालर्को अंक गणनाका आिारमा) । 

ग. कार्य अनभुव वापत -१५(पन्र) अंक 
 जहाँ सकैुको कार्य अनभुवः- १० अंक (प्रधत वषय २ अंक)  
 कीधतयपरु नगरपाधलकामा गरको कार्ायनभुवः-५ अंक (प्रधत वषय २ अंक) 
घ. स्थानीर् बाधसन्दालाई देहार् बमोजजम -१५(पन्र) अंक  

१. सम्बजन्ित नगरपाधलकाको बाधसन्दा भएमा -१५ अंक 
२. सम्बजन्ित जजल्लाको बाधसन्दा भएमा -१२ अंक  
३. सम्वजन्ित प्रदेशको बाधसन्दा भएमा – ८ अंक  
४. अन्र् प्रदेशको बाधसन्दा भएमा – ५ अंक 

ङ.अन्तवातायमा अधिकतम २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुतम ८ 
(आि) र अधिकतम १४ (चौि) को सीमाधभत्र रही प्रदानगनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजम आवेदन माग गदाय प्राववधिक कार्य (इजन्जधनर्ररंग, 
स्वास््र् तथा पश ु जचवकत्सा लगार्तका अन्र् िेत्र) का लाधग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्जक्तले मात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 
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५. अन्तवायताय र सूचीकरण सधमधतः माग पद संख्र्ाका आिारमा कार्यववधिको दफा (४) को 
उपदफा (३) बमोजजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई प्रारजम्भक छनौट गनय र 
अन्तवायताय समेत धलई सूचीकरणको धसफाररस गनय देहार्को अन्तरवाताय तथा सूचीकरण 
सधमधत रहनेछः 
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत     - संर्ोजक 
(ख) प्रमखुले तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा  

तोकेको व्र्ाजक्त     -  सदस्र् 
(ग) नगरपाधलकाको ववषर्गत शाखा प्रमखु   - सदस्र् 
(घ)  प्रशासन शाखा प्रमखु     -  सदस्र् सजचव 

६. सूचीकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोजजम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्मेदवारहरु दफा ५ बमोजजमको सधमधतको धसफाररसको आिारमा कार्ायलर्ले 
उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गनय तोवकएको शाखा आठद समेत 
उल्लेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनसुार सूचीकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सूचीकरण प्रकाशन गदाय पद संख्र्ा भन्दा दोव्बर संख्र्ामा वकैजल्पक 
उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुयपनेछ र धसफाररश भएका उम्मेदवारहरुको सूची 
सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुयपनेछ ।  

तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार सचुीकरण गनय सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोजजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदवारलाई धछटो सञ्चार 

माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको अधभलेख समेत राख्नपुनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कार्ायलर्ले सूचीकृत गरेका मखु्र् उम्मेदवारलाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद 

ठदई करार गनय सूचना ठदनपुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवधि धभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूचीकृत 

उम्मेदवारसँग कार्ायलर्ले अनसूुची - १ बमोजजमको कार्य-वववरण सवहतअनसूुची -4 
बमोजजमको ढाँचामा करार गनुयपनेछ ।उक्त अवधि धभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमशः 
वैकजल्पक उम्मेदवारलाई सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमकरार गरे पश्चात अनसूुची -५ बमोजजको पत्र 
कार्ायलर्लेप्राववधिककमयचारीलाईठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजजम कार्ायलर्ले कार्यवववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा समेत 
तोकी काममा लगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्यववधि बमोजजम करार गदाय सामान्र्तआधथयक वषयको श्रावण १ (एक) 
देजख अको वषयको असार मसान्त सम्मका लाधग मात्र करार गनुय पनेछ ।तर उक्त पदले 
गनुयपने काम समाप्त भएमा वा पर्ायप्त नभएमा वा कार्य प्रारम्भनै नभएको अवस्थामा 
नगरपाधलकाले कामको बोझ र अवधि हेरी करारको अवधि घटाउन सक्नेछ। 
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(६)उपदफा (५) बमोजजम एक आधथयक वषयको धनजम्त सेवा करारमा धलएको 
व्र्जक्तलाई पनुः अको वषयको लाधग सेवा करारमा धलन ुपरेमा पनुःपरीिण, छनौट र शरुू 
करार सरह मानी सम्झौता गररनेछ। 

(७) प्राववधिक कमयचारीले स्वेच्छाले करार धनरन्तरता गनय नचाहेमा कम्तीमा १ 
(एक) मवहना अगाधड कार्ायलर्मा धलजखत रुपमा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी 
जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्र्स्तो व्र्जक्तलाई पनुः करारमा काम गने 
अवसर ठदईने छैन। 

(८) र्स दफा ववपरीतको अवधि उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भन्दा बढी 
रकम भकु्तानी ठदएमा त्र्सरी अवधि उल्लेख गने वा रकम भकु्तानी गने कमयचारीको तलव 
भिाबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही समेत गररनेछ । 

(९) नगरपाधलकाबाट र्स अजघ करारमा राजखएका समाजजक 
पररचालक/स्वर्मसेवक, ववद्यतुीर् नक्सापाससँग सम्बजन्ित कमयचारी लगार्त करारमा 
राजखएका सबै कमयचारी र्सै कार्यववधि बमोजजम राजखएको माधननेछ । 

८. कार्य शतय, पाररश्रधमक र अवधि :  (१) र्स कार्यववधि बमोजजम सेवा करार सम्झौता 
गररएका कमयचारीको माधसक पाररश्रधमक सम्बजन्ित तह वा पदको शरुु तलब स्केलमा 
नबढ्ने गरी नगरपाधलकाले तोकेअनसुार करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम हनेुछ । 
स्थानीर् भिा पाउने स्थानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोजजम करारमा उल्लेख भए 
अनसुार स्थानीर् भिा उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) कार्ायलर्ले कार्य-वववरणमा उल्लेख भए बमोजजम प्रगधतको स्थलगत वा वस्तगुत 
प्रधतवेदनका आिारमा कार्य सम्पादन अनसुार करारमा उल्लेख गरी भ्रमण भिा वा वफल्ड 
भिा उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

  तर करारसम्झौतामा उल्लेख नगररएकोभ्रमण भिा, वफल्ड भिा वा अन्र् भिा 
उपलब्ि गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कार्ायलर्ले करारका प्राववधिक कमयचारीको पाररश्रधमक भकु्तानी गदाय धनजले 
मवहनाभरी गरेको कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रधतवेदन तर्ार गनय लगाई 
सम्बजन्ित ववषर्गत शाखाको धसफाररशको आिारमा मात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) र्स कार्यववधि बमोजजम प्राववधिक कमयचारीले करारमा काम गरेकै आिारमा 
पधछ कुनै पधन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी धनर्कु्ती हनुाका लाधग कुनै पधन दाबी गनय पाउँने 
छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोजजम करार गदाय काम शरुु गने धमधत र अन्त्र् गने धमधत 
समेत उल्लेख गनुयपनेछ। तर त्र्स्तो करारको अवधि एक पटकमा१ (एक) वषय भन्दा 
बढी हनेु छैन । 
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९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्यववधि बमोजजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको 
संवविान बमोजजम कमयचारी समार्ोजन भई खवटई आएमा वा कार्यक्रम वा पररर्ोजना 
समाप्त भएमा वा नगरपाधलकालाई उक्त सेवा आवश्र्कता नभएमा त्र्स्तो व्र्जक्तको करार 
स्वतः अन्त्र् हनेुछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववधिक कमयचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भधन 
कार्यरत ववषर्गत शाखा वा कार्ायलर्ले धसफाररश गरेमा प्रमखुले आवश्र्क छानववन गनय 
लगाई सफाइको मौका ठदई कार्ायलर्ले जनुसकैु अवस्थामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।  

10. र्सै बमोजजम हनेुः र्स कार्यववधि लाग ुहनुभुन्दा अजघ नगरपाधलकाले धनणयर् गरी राजखएका   

पररर्ोजना अन्तरगत कमयचारी, सामाजजक पररचालक, नगर प्रहरी लगार्तका 
कमयचारीहरुको धनर्जुक्त र्सै कार्यववधि बमोजजम भएको माधननेछ ।  

१1. वववविः र्स कार्यववधि कार्ायन्वर्न क्रममा थप व्र्वस्था गनुय परेमा र्स कार्यववधि तथा 
प्रचधलत कानूनसँग नबाजझने गरी नगरपाधलकाले आवश्र्क धनणयर् गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची -१ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बजन्ित कार्य वववरणको ढाँचा) 

कीधतयपरु नगरकार्यपाधलकको कार्ायलर् 
कीधतयपरु, कािमाण्डौ 
प्रदेश नं. ३, नेपाल 

 
कार्य वववरणको नमनुाः 
प्राववधिक कमयचारीको पद नामः  काम गनुयपने स्थानः 
प्राववधिक कमयचारीको नामः       
सपुररविेकः  प्रधतवेदन पेश गनुयपने अधिकारीः  
कार्य वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची -२ 
(बुँदा४.१सँगसम्बजन्ितआवेदनकोढाँचा) 
कीधतयपरु नगरकार्यपाधलकको कार्ायलर् 

कीधतयपरु, कािमाण्डौ  
प्रदेश नं. ३, नेपाल 

 
करारमा सेवा धलनेसम्बन्िी सूचना 

(सूचना प्रकाजशत धमधत : २०७  /    /     ) 
 
कीधतयपरुनगरपाधलकाको लाधग ..............................(ववषर्गत शाखा) मा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता 
भएको प्राववधिक कमयचारी करारमा राख्न ुपने भएकाले र्ोग्र्ता पगुेका नेपाली नागररकहरुले र्ो 
सूचना प्रकाजशत भएको धमधतले १५ (पन्र) ठदन धभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्व धतरेको 
रधसद सवहत दरखास्त ठदन हनु सम्वजन्ित सवकैो लाधग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फाराम, दरखास्त दस्तरु, कार्य - वववरण, पाररश्रधमक, सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्ततृ वववरण 
कार्ायलर्बाट वा ववेसाइट www.Kirtipurmun.gov.npबाट उपलब्ि हनेुछ ।  

पद नाम  संख्र्ा 
  
  

२.शैजिक र्ोग्र्ता र अनभुव (नमनुा) : 
१. नपेाली नागररक । 
२. न्रू्नतम र्ोग्र्ता (तोवकएको र्ोग्र्ता) 
३. अनभुवको हकमा(तोवकएको र्ोग्र्ता परुा गरी तोवकएको वषय) 
४. 21 वषय उमेर परुा भई ४५ वषय ननाघेको हनुपुने । 
५.सम्वजन्ित काउजन्सलमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचधलत काननुिारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्तमा संलग्न गनुयपनेः उम्मेदवारको व्र्जक्तगत वववरण, शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाजणत 

प्रधतधलवप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप, अनभुवको प्रमाजणत प्रधतधलवप 
तथा प्रचधलत नेपाल कानून बमोजजम ववधभन्न काउजन्सल वा पररषद् वा अन्र्मा दताय भएको 
प्रमाजणत प्रधतधलवप संलग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रधतधलवपको पछाधड उम्मेदवार स्वरं्ले 
हस्तािर गरी प्रमाजणत गने ।  

  

http://www.kirtipurmun.gov.np/
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अनसूुची -३ 
(बुँदा४.२सँगसम्बजन्ितदरखास्तफारामकोढाचँा) 

कीधतयपरु नगरकार्यपाधलकको कार्ायलर् 
कीधतयपरु, कािमाण्डौ  
प्रदेश नं. ३, नेपाल 

करारको लाधग दरखास्त फाराम 
(क) पद सम्वन्िी वववरण  
पदः-  तहः-  सेवाः- शे्रणीः-  

(ख) वैर्जक्तक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी िूलो अिरमा)  धलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने जजल्ला : धमधत : 
स्थार्ी िेगाना क) जजल्ला ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 
 घ) टोल : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जन्म धमधत :             (वव.सं.मा)              (ईजस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वषय            मवहना 

(ग) शैजिक र्ोग्र्ता/ताधलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लाधग चावहने आवश्र्क न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ता/ताधलम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यालर्/बोडय/ताधलम ठदने संस्था शैजिक उपाधि/ताधलम  संकार् शे्रणी/प्रधतशत मूल ववषर् 
शैजिक र्ोग्र्ता      

     
ताधलम      

(घ) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कार्ायलर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवधि 

देजख सम्म 
       
       

मैले र्स दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लाधग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको िहररएमा प्रचधलत कानून बमोजजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचधलत कानून तथा र्स दरखास्त 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेजखत सबै शतय तथा धनर्महरु पालना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेजखत शतयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु र करारको 
समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कजम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूचना ठदई कार्ायलर्मा धनवेदन ठदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ

  

धमधत: 

कार्ायलर्ले भनेः 
रधसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
धमधत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
धमधत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेजखत लगार्त धनम्नधलजखत कागजातहरु अधनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाजणत गरी पेश गनुय पनेछ ।(१) नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप,   (२) समकिता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रधतधलवप, (३) न्रू्नतम शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररधत्रक 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, प्राववधिक कार्य (इजन्जधनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ु जचवकत्सा लगार्तका अन्र् िेत्र) का लाधग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र 
(लाईसेन्स)को प्रधतधलवप, ताधलम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रधतधलवप, आठद । 

हालसालै जखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृधत देजखने फोटो 
र्हाँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्तखत 
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अनसूुची - ४ 

(बुँदा७.१सँगसम्बजन्ितकरारसम्झौताकोढाँचा) 
करार सम्झौता 

कीधतयपरु नगर कार्यपाधलकाकोकार्ायलर्, (र्सपधछ पवहलो पि भधनएको) र 
....................जजल्ला, ...................नगरपाधलका/गाउँपाधलका, वडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (र्सपधछ दोश्रो पि भधनएको) का बीच 
.....नगरपाधलकाको .................................................(पद) को कामकाज गनय गराउन 
धमधत २०७   /......./...... को धनणयर् अनसुार देहार्का कार्य/शतयको अधिनमा रवह दोश्रो 
पिले पवहलो पिलाई सेवा उपलब्ि गराउन मन्जरु भएकाले र्ो करारको संझौता गरी एक/एक 
प्रधत आपसमा बजुझ धलर्ौं ठदर्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको संलग्न कार्य वववरण अनसुारको 

कार्य पवहलो पिले तोकेको समर् र स्थानमा उपजस्थत भई गनुय पनेछ र आवश्र्कतानसुार 
थप काम गनुय पनेछ । 

२. कामगनुय पनेस्थान:............................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउने पाररश्रधमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्धतत भएपधछ, पवहलो पिले 

दोश्रो पिलाई माधसक रुपमा रु....................(अिरेपी रु. 
......................................................पाररश्रधमक उपलब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरणको पालनाः दोश्रो पिले कीधतयपरु नगरपाधलकाको प्रचधलत कानूनमा ब्र्वस्था भएका 
आचरण तथा अनशुासन सम्बन्िी व्र्वस्थाहरु पालना गनुय पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पिलाई साबयजधनक धबदा बाहेक प्रत्रे्क मवहना १ (एक) ठदन भैपरी तथा पवय 
ववदा ठदइनेछ।र्ो ववदा एक आ.व. बाट अको आ.व. मा संजचत हनेु वा सने छैन । साथै 
कार्ायलर्को लाधग आवश्र्क परेको खण्डमा धबदाको ठदनमा पधन सेवा उपलब्ि गराउन ु
पनेछ ।त्र्सैगरी प्रसधुत स्र्ाहार ववदा ५ ठदन, प्रसधुत ववदा १ मवहना र वकररर्ा ववदा १५ 
ठदन उपलब्ि गराइने छ । 

६. कार्ायलर् सम्पजिको सरुिाः दोस्रो पिले कार्ायलर्को चल अचल सम्पजिको नोक्सानी वा 
वहनाधमना गरेमा सो को िधतपूधतय वा हानी नोक्सानीको धबगो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई 
ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र्ताः दोस्रो पिले कार्ायलर्को कागजपत्र, जजन्सी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात 
कुनै अनधिकृत व्र्जक्त वा देशलाई उपलब्ि गराएको प्रमाजणत भएमा दोस्रो पिलाई 
करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको िधतपूधतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र 
कालो सूचीमा समेत राजखनेछ ।   

८. करार अवधिः र्ो करार २०७...  ।........।..........देजख लाग ुभई २०७.....।.......। 
सम्मको लाधग हनेुछ ।  

९. कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो 
मूल्र्ांकन गदाय सालवसाली धनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देजखएमा कार्यववधिको दफा ९ बमोजजम 
करार धनजश्चत अवधिको लाधग थप हनु सक्नेछ । 
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१०. पाररश्रधमक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन्त्र्ः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई लगातार७ 
(सात) ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपलब्ि नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेमा 
अनपुजस्थत रहेको अवधिको पाररश्रधमक दामासावहले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा 
नगरेमा स्वतः र्ो संझौता पवहलो पिले रद्ध गरी अको ब्र्वस्था गनय वािा पने छैन । 
दोश्रो पिले शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्र् कुनै कारणले सेवा ठदन असमथय भएमा 
वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेमा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रद्ध गनय सक्नेछ र धनजको सट्टा अको व्र्जक्त करारमा राजख काम 
लगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नेः दोश्रो पिले र्स करार बमोजजम काम गरेकै आिारमा पधछ कुनै पधन पदमा 
अस्थार्ी वा स्थार्ी धनर्जुक्त हनुाका लाधग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. अन्र् सवुविाः नगरपाधलकाले तोके बमोजजमको अन्र् सवुविा हनेुछ । 
१३. म्र्ाद थप सम्बन्िी व्र्वस्थाः कमयचारीको कामकाज सन्तोष जनक रहेको अवस्थामा   

कार्ायलर्ले सेवा आवश्र्क परेमा नगरपाधलकाको धनणयर्ानसुार सम्झौताको म्र्ाद थप गनय 
सवकने छ । 

१४. दोस्रो पिले सम्झौता बमोजजमको सेवालाई धनरन्तरता ठदन असमथय हनेु भएमा कजम्तमा 
१५ ठदन अगावै प्रथम पिलाई धलजखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

१५. प्रचधलत कानून लागू हनेुः र्स संझौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रचधलत नेपाल कानून 
बमोजजम हनेुछ। 

 

नगरपाधलकाको तफय बाट :  दोस्रो पि (करार गने व्र्जक्त): 
हस्तािर : हस्तािर :  
नाम : नाम : 
पद : िेगाना : 
कार्ायलर्को छापः  
 

रोहवर 

१. ................................. ( आ.प्र. शाखा प्रमखु ) 
२. .................................. ( प्रशासन शाखा प्रमखु ) 
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अनसूुची -५ 
(बुँदा७.२सँगसम्बजन्ितकरारसूचनापत्रकोढाँचा) 

कीधतयपरु नगरकार्यपाधलकको कार्ायलर् 
कीधतयपरु, कािमाण्डौ  
प्रदेश नं. ३, नेपाल 

 

च.नं.         धमधतः    
प.सं.  
 

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

ववषर्ः करार सम्झौताको जानकारी । 

तपाईलाई धमधत २०७...।....।... धनणयर्ानसुार सूचीकरण गररए बमोजजम 
............................(पदको नाम वा काम) का लाधग र्सैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) 
बमोजजम धमधत २०७....।....।...  देजख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राजखएको हुँदा 
संलग्न कार्यशतय अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवयक र व्र्वसावर्क मूल्र् मान्र्ता अनरुुप 
गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतयव्र् पालना गदाय र्स नगरपाधलकाको कमयचारीले पालना गनुयपने 
आचार संवहता र आचरणको समेत पररपालना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 

बोिाथयः 
श्री आधथयक प्रशासन शाखाः प्रमाजणत हाजजर/Time Sheet सवहतको प्रधतवदेनका आिारमा सम्झौता 

बमोजजमको रकम माधसक रूपमा उपलब्ि गराउनहुनु। 

श्री प्रशासन शाखाः हाजजरीको व्र्वस्था हनु ।  
श्री ........................... शाखा / कार्यक्रम 
श्री वडा कार्ायलर्,....................................  
नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर् । 


