
 

 

 

 

 

    रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :२  संख्या : 5     साउन ४  गते, शकु्रबार , २०७५ 

भाग-२ 

 

 रेसङु्गा नगरपालिकामा करारमा प्राविलिक कममचारी व्यिस्थापनगने सम्बन्िी कायमविलि-२०७५ 

कायमपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७५/04/02 

 

प्रस्तािना: 

/];'Ëf नगरपालिकािे उपिब्ध गराउन ेसेवा प्रवाह र लवकास लनर्ााणको कार्ािाई व्यवलथित र प्रभावकारी बनाउन र्स 

गाउँपालिका / नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारि ेथवीकृत गरेको कर्ाचारी दरवलददको अलधनर्ा रलह प्रालवलधक 

कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवाकरारर्ा लिनेकार्ािाई व्यवलथित गनाका िालग /];'Ëf नगर 

कार्ापालिकािे लर्लत २०७%.$.@ र्ा र्ो कार्ालवलध थवीकृत गरीजारी गरेकोछ ।  

 

१. संलिप्त नार् र प्रारम्भः 

क. र्स कार्ालवलधको नार् "/];'Ëf नगरपालिकार्ा करारर्ा प्रालवलधक कर्ाचारी व्यवथिापन सम्बदधी कार्ालवलध, 

२०७%" रहकेो छ ।  

ख. र्ो कार्ालवलध कार्ापालिकािे लनणार् गरेको लर्लतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा र्स कार्ालवलधर्ा- 
क.  " प्रर्ुख" भन्नािे क्रर्शः नगरपालिकाको प्रर्ुख सम्झनु पदाछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।  

ग.  "कार्ालवलध" भन्नािे “/];'Ëf नगरपालिकार्ा करारर्ा प्रालवलधक कर्ाचारी व्यवथिापन सम्बदधी 

कार्ालवलध, २०७%” सम्झनु पदाछ ।  

      स्थानीय राजपत्र 

 



घ.  "कार्ाािर्" भन्नाि े/];'Ëf नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झनु पदाछ । 

ङ. "प्रालवलधक कर्ाचारी" भन्नाि े दफा ३ (२) बर्ोलजर् प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउन े गरी व्यवथिा 

भएका कर्ाचारी सम्झनु पदाछ । 

च. "सलर्लत" भन्नािे दफा ५ बर्ोलजर् गरित अदतवाताा तिा सूलचकरण सलर्लत सम्झन ु  पदाछ । 

 

३. कार्ालवलध िाग ूहुन ेिते्र र सवेाः (१)थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तिा 

थिानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथिाको दफा १५ (४) बर्ोलजर् प्रालवलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्न े

प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्ालवलध थवीकृत गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाािर्िे देहार्को सेवासँग सम्बलदधत प्रालवलधक कर्ाचारी र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् अवलध तोकी 

करारर्ा राख्न सके्नछः  

(क) इलदजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बलदधत 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलदधत 

(ग) पशु सेवासँग सम्बलदधत 

(घ) वन सेवासँग सम्बलदधत 

(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बलदधत 

(छ) अदर् कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलदधत। 

 

४. छनौट सम्बदधी व्यवथिाः दफा ३ बर्ोलजर्का प्रालवलधक कर्ाचारी कार्ाािर्ि ेकरारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको िालग 

सूलचकरण तिा छनौट सम्बदधी व्यवथिा देहार् बर्ोलजर् हुनेछः  

(१) प्रालवलधक कर्ाचारीको अनुसूलच–१ बर्ोलजर् थवीकृत कार्ा लववरण बर्ोलजर् पद वा सेवा िेत्र तिा 

सम्बलदधत सेवा सर्ूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सर्ेत तोकी सम्बलदधत कार्ाािर्को सूचनापाटी, 

वेभसाईट तिा अदर् कुनै सावाजलनक थििर्ा अनुसूची -२_ बर्ोलजर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५( पदर) ददनको 

सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ। 

(२) आवेदन फारार्को नर्ूना अनुसूची–३ बर्ोलजर् हुनेछ। आवेदन दथतरु नगरपालिकाबाट लनधाारण भए 

बर्ोलजर् हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् पना आएका आवेदनहरु देहार्को आधारर्ा दफा ५ को सलर्लति ेर्लू्र्ाङ्कन 

गरी सुलचकृत गनुापनछे : 
क. शैलिक र्ोग्र्ता वापत –६० (सािी) अंक, (लवलशष्ट श्रणेी वापत ६०, प्रिर् श्रणेी वापत ५५, 

लितीर् श्रेणी वापत ५०, तृतीर् श्रेणी वापत ४५, (लत्रभुवन लवश्वलवद्यािर्को अंक गणनाका 

आधारर्ा) । 
ख. कार्ा अनुभव वापत –१० (दश) अंक (प्रलत वषा २ अंकको दरि,े प्रर्ालणत लववरण संिग्न भएको 

हुनुपने) । 
ग. थिानीर् बालसददािाई देहार् बर्ोलजर् –१० (दश) अंक  

१. सम्बलदधत नगरपालिकाको बालसददा भएर्ा –१० अंक 

२. सम्बलदधत लजल्िाको बालसददा भएर्ा –५ अंक  

घ.अदतवाताार्ा अलधकतर् २० अंक । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाा दर्ुनतर् ८ (आि) र अलधकतर् १४ 

(चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनुा पनेछ ।  



(४) उपदफा (१) बर्ोलजर् आवेदन र्ाग गदाा प्रालवलधक कार्ा (इलदजलनर्ररंग, थवाथ्र् तिा पश ु

लचदकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र)का िालग आवश्र्क पन ेव्यवसालर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्यलक्ति े

र्ात्र आवेदन ददन सके्नछन् । 

 

५. अदतवााताा र सलूचकरण सलर्लतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ालवलधको दफा (४) को उपदफा (३) बर्ोलजर् 

उच्चतर् अंक प्राप्त गरेका उम्र्ेदवारिाई प्रारलम्भक छनौट गना र अदतवााताा सर्ेत लिई सूलचकरणको लसफाररस गना 

देहार्को अदतरवाताा तिा सूलचकरण सलर्लत रहनछेः 

(क) प्रर्ुख प्रशासकीर् अलधकृत      -संर्ोजक_ 

(ख) अध्र्ि वा प्रर्ुखि ेतोकेको लवषर् लवज्ञको रुपर्ा  

सरकारी सेवाको अलधकृत थतरको कर्ाचारी    -सदथर्_ 

(ग) नगरपालिकाको लवषर्गत शाखा प्रर्ुख            -सदथर्_ 

६. सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गन े: (१) दफा ४ बर्ोलजर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने उम्र्ेदवारहरु दफा ५ 

बर्ोलजर्को सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाािर्िे उम्र्ेदवारहरुको रोि नम्बर, नार् िर, िेगाना, कार् 

गना तोदकएको शाखा आदद सर्ते उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनसुार सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गनछे ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् सूलचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर संख्र्ार्ा वैकलल्पक 

उम्र्ेदवारको सूची सर्ेत प्रकाशन गनुापनछे र लसफाररश भएका उम्र्ेदवारहरुको सूची सूचना पाटीर्ा सर्ेत टाँस 

गनुापनेछ ।  

तर आवेदन न ैकर् परेको अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवार सुलचकरण गना सदकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बर्ोलजर्का र्ोग्र्ता क्रर्र्ा रहकेा उम्र्ेदवारिाई लछटो सञ्चार र्ाध्र्र्बाट जानकारी 

गराई सोको अलभिेख सर्ेत राख्नु पनेछ ।  

७. करार गनःे (१) कार्ाािर्ि ेसूलचकृत गरेका र्ुख्र् उम्र्ेदवारिाई ७ (सात) ददनको म्र्ाद ददई करार गना सूचना 

ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर्को अवधीलभत्र करार सम्झौता गना आउने सूलचकृत उम्र्ेदवारसँग कार्ाािर्ि े

अनुसूची–१ बर्ोलजर्को कार्ा-लववरण सलहत अनुसूची -$ बर्ोलजर्को ढाँचार्ा करार गनुापनछे । उक्त अवलधलभत्र 

सम्पका  राख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकलल्पक उम्र्ेदवारिाई सूचना ददई करार गना सदकनछे । 

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् करार गरे पश्चात अनुसूची -५ बर्ोलजको पत्र कार्ाािर्ि े प्रालवलधक 

कर्ाचारीिाई ददनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोलजर् कार्ाािर्िे कार्ालववरण ददँदा लवषर्गत शाखा सर्ेत तोकी कार्र्ा िगाउन ु

पनेछ ।  

(५) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् करार गदाा सार्ादर्त आर्िाक वषाको श्रावण १ (एक) देलख अको वषाको 

असारसम्र्का िालग र्ात्र करार गनुा पनछे । तर उक्त पदि ेगनुापन ेकार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा 

कार्ा प्रारम्भन ैनभएको अवथिार्ा थिानीर् तहि ेकार्को बोझ र अवधी हरेी करारको अवधी घटाउन सके्नछ। 

(६) उपदफा (५) बर्ोलजर् एक आर्िाक वषाको लनलम्त सेवाकरारर्ा लिएको व्यलक्तिाई पुनः अको वषाको 

िालग सेवाकरारर्ा लिनु परेर्ा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह र्ालन सम्झौता गररनछे। 

(७) प्रालवलधक कर्ाचारीि े थवेच्छाि े करार लनरदतरता गना नचाहरे्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्लहना अगाडी 

कार्ाािर्र्ा लिलखत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा 

त्र्थतो व्यलक्तिाई पुनः करारर्ा कार्गन ेअवसर ददईनेछैन। 

(८) र्स दफा लवपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी रकर् भुक्तानी ददएर्ा 

त्र्सरी अवलध उल्िेख गने वा रकर् भुक्तानी गने कर्ाचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनछे र 

लवभागीर् कारवाही सर्ेत गररनेछ ।  



८. कार्ा शता, पाररश्रलर्क र अवलध :  (१) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् सेवाकरार सम्झौता गररएका प्रालवलधक 

कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बलदधत तह वा पदको शुरु तिब थकेिर्ान बढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा 

उल्िेख भए बर्ोलजर् हुनछे । थिानीर् भत्ता पाउन ेथिानर्ा नेपाि सरकारको दररेट बर्ोलजर् करारर्ा उल्िेख 

भए अनुसार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सदकनछे ।  

(२) कार्ाािर्ि े कार्ा-लववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोलजर् प्रगलतको थििगत वा वथतगुत प्रलतवेदनका 

आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्िेख गरी भ्रर्ण भत्ता वा दफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

  तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, दफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपिब्ध गराउन सदकने 

छैन ्। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्रालवलधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भुक्तानी गदाा लनजिे र्लहनाभरी गरेको 

कार्को लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तर्ार गना िगाई सम्बलदधत लवषर्गत शाखाको लसफाररशको 

आधारर्ा र्ात्र भुक्तानी गनुा पनछे । 

(४) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् प्रालवलधक कर्ाचारीि ेकरारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा 

अथिार्ी वा थिार्ी लनर्कु्ती हुनाका िालग कुन ैपलन दाबी गना पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बर्ोलजर् करार गदाा कार् शरुु गन ेलर्लत र अदत्र् गने लर्लत सर्ेत उल्िखे गनुा पनेछ। 

तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा १(एक) वषा भददा बढी हुनछैेन । 

९. करार सर्ाप्तीः (१) र्स कार्ालवलध बर्ोलजर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपािको संलवधान बर्ोलजर् 

कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खरटई आएर्ा त्र्थतो व्यलक्तको करार थवतः अदत्र् हुनछे । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन कार्ारत लवषर्गत शाखा 

वा कार्ाािर्ि ेलसफाररश गरेर्ा प्रर्ुखि ेआवश्र्क छानलवन गना िगाई सफाइको र्ौका ददई कार्ाािर्ि ेजुनसुकै 

अवथिार्ा करारबाट हटाउन सदकनेछ ।  

१०. लवलवधः र्स कार्ालवलध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्यवथिा गनुा परेर्ा र्स कार्ालवलध तिा प्रचलित कानूनसँग 

नबालझने गरी नगरsfo {पालिकािे आवश्र्क लनणार् गना सके्नछ । of] sfo{ljlwnfu' x'g'k"j{ ul/Psf k|ljlws 

lgo'lSt o;} sfo{ljlw jdf]lhd lgo'St ePsf] dflgg]5 . 

  



अनुसूची -१ 

(बँुदा ४.१ सँग सम्बलदधत कार्ा लववरणको ढाँचा) 

/];'Ëfनगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 

u'NdL 

प्रदेश न.ं % नेपाि 

 

कार्ा लववरणको नर्नुाः 

प्रालवलधक कर्ाचारीको पद नार्ः  कार् गनुापने थिानः 

प्रालवलधक कर्ाचारीको नार्ः       

सुपररवेिकः  प्रलतवेदन पशे गनुापने अलधकारीः  

कार्ा लववरणः 

१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनुसूची -२ 

(बँुदा ४.१ सँग सम्बलदधत आवेदनको ढाँचा) 

/];'Ëfनगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 

u'NdL 

प्रदेश नं. % नेपाि 

 

करारर्ा सवेा लिन ेसम्बदधी सचूना 

(सुचना प्रकालशत लर्लत : २०७  /    /     ) 
 

/];'Ëfनगरपालिकाको िागी ..............................(लवषर्गत शाखा) र्ा रहन े गरी 

............................................  (पद) को रुपर्ा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्रालवलधक कर्ाचारी 

करारर्ा राख्नु पन ेभएकाि ेर्ोग्र्ता पगुेका नेपािी नागररकहरुि ेर्ो सूचना प्रकालशत भएको लर्लति े१५ (पदर) ददन 

लभत्र ददनको २:०० बजेसम्र् राजथव लतरेको रलसद सलहत दरखाथत ददन हुन सम्वलदधत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतुर, कार्ा–लववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सलहतको लवथतृत लववरण 

कार्ाािर्बाट वा वेवसाइट www.resungamun.gov.np बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नार्  संख्र्ा 
  

  

२.शलैिक र्ोग्र्ता र अनभुव(kb cg';f/ km/s kg]{) 
१. नेपािी नागररक । 

२. दर्नूतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नपेाि सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त लवश्वलवद्यािर्वाट Civil Engineering र्ा स्नातक (B.E) र 

कुनै सम्बि लवषर्र्ा लवषर्र्ा स्नातकोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बि कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अनभुव भएको  ।  

४. gf=;' jf ;f] ;/xsf] kbdf !* / clws[t jf ;f] ;/xsf] kbdf @! वषा उर्ेर परुा भई dlxnfsf] xsdf $) / 

k'?ifsf] xsdf #% वषा ननाघेको हुनुपने । 

५. नेपाि इलदजलनर्ररङ्ग काउलदसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) । 
६. अदर् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

३. दरखाथतर्ा सिंग्न गनुापनःे उम्र्ेदवारको व्यलक्तगत लववरण, शैलिक र्ोग्र्ताको प्रर्ालणत प्रलतलिलप, नेपािी 

नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलिलप, अनुभवको प्रर्ालणत प्रलतलिलप तिा प्रचलित नेपाि कानून 

बर्ोलजर् लवलभन्न काउलदसि वा पररषद ्वा अदर्र्ा दताा भएको प्रर्ालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनु   पनेछ । पेश गररन े

सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्र्ेदवार थवर्ंि ेहथतािर गरी प्रर्ालणत गन े। 

 

 

 

 

 

अनुसूची -३ 

(बँुदा ४.२ सँग सम्बलदधत दरखाथत फारार्को ढाँचा) 

/];'Ëfनगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 

u'NdL 

प्रदेश नं. % नेपाि 

हािसाि ैलखचेको 

पासपोटा साईजको परैु 

रु्खाकृलत देलखने फोटो 

र्हाँ टासे्न र फोटो र 

फारार्र्ा पने गरी 

उम्रे्दवारि ेदथतखत 



 

करारको िालग दरखाथत फारार् 

(क) वैर्लक्तक लववरण 

 नार् िर
  

(देवनागरीर्ा)  

(अंग्रेजी िूिो अिरर्ा)  लिङ्ग: 
नागररकता न:ं जारी गन ेलजल्िा : लर्लत : 

थिार्ी िेगाना क) लजल्िा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोि : ङ) र्ागा/घर नं. : च) फो न.ं 
पत्राचार गने िेगाना : ईरे्ि 

बाबुको नार्, िर : जदर् लर्लत :             (लव.सं.र्ा)              (ईलथव संवतर्ा) 
बाजेको नार्, िर : हािको उरे्र :             वषा            र्लहना 

(ख) शैलिक र्ोग्र्ता/तालिर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको िालग चालहने आवश्र्क दर्ूनतर् शैलिक र्ोग्र्ता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गन)े 
आवश्र्क दर्नूतर् र्ोग्र्ता लवश्वलवद्यािर्/बोडा/तालिर् ददन ेसथंिा शलैिक उपालध/तालिर्  सकंार् श्रणेी/प्रलतशत र्िू लवषर् 

शैलिक र्ोग्र्ता      

     

तालिर्      

(ग) अनभुव सम्बदधी लववरण  

कार्ाािर् पद सवेा/सर्हू/उपसर्हू श्रणेी/तह थिार्ी/अथिार्ी/करार 
अवलध 

देलख सम्र् 

       
       

रै्िे र्स दरखाथतर्ा खुिाएका सम्पूणा लववरणहरु सत्र् छन् । दरखाथत बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएर्ा 

प्रचलित कानून बर्ोलजर् सहनेछु/बझुाउनछुे । उम्रे्दवारि ेपािना गन ेभनी प्रचलित कानून तिा र्स दरखाथत फारार्का पृष्ठहरुर्ा उल्िेलखत सब ैशता तिा लनर्र्हरु पािना गना र्दजुर 

गदाछु । साि ैकरारर्ा उल्िेलखत शताहरु पूणा रुपर्ा पािना गनछुे र करारको सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कलम्तर्ा ३ र्लहनाको पवूा सूचना ददई कार्ाािर्र्ा लनवेदन ददनेछु । 

उम्र्देवारको ल्र्ाप्च ेसहीछाप उम्र्देवारको दथतखत 

दार्ा ँ बार्ा ँ
 

 
 

लर्लत: 
कार्ाािर्ि ेभनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि न.ं : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाथत रुजु गनेको नार् र दथतखतः 

लर्लत : 
दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनकेो 

दथतखत 

लर्लत : 

 

द्रष्टव्य : दरखाथत साि सूचनार्ा उल्िेलखत िगार्त लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्रे्दवार आफैि ेप्रर्ालणत गरी पशे गनुा पनेछ । 

(१) नपेािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) सर्किता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलिलप, (३) दर्ूनतर् शैलिक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक 

प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलधक कार्ा (इलदजलनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पश ुलचदकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग आवश्र्क पन ेव्यवसालर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रलतलिलप, तालिर् 

र अनुभव आवश्र्क पनेर्ा सो सरे्तको प्रलतलिलप, आदद । 



अनसुचूी - ४ 

(बँुदा ७.१ सँग सम्बलदधत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

/];'Ëfनगर कार्ापालिकाकोकार्ाािर्, (र्सपलछ पलहिो पि भलनएको) र ================== लजल्िा,======................... 

नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा न.ं===========बस्ने श्री====================================================(र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको)का 

बीच =========================गाउँपालिका/नगरपालिकाको============================= (इलदजलनर्र) को कार्काज गना गराउन लर्लत 

२०७  /  /  को लनणार् अनुसार देहार्का कार्ा/शताको अलधनर्ा रलह दोश्रो पिि े पलहिो पििाई सेवा उपिब्ध 

गराउन र्दजुर भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसर्ा बुलझ लिर्ौं ददर्ौं : 
१. कार्काज सम्बदधर्ा : दोस्रो पििे आफुिाई तोदकएको संिग्न कार्ा लववरण अनुसारको कार्ा पलहिो पिि े

तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपलथित भई गनुा पनछे र आवश्र्कतानुसार िप कार् गनुा पनछे । 

२. कार् गनुा पन ेथिान:=========================================================।  
३. करारर्ा कार् गरे बापत पाउँन े पाररश्रलर्क : प्रत्र्ेक र्लहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पिि े दोश्रो पििाई 

र्ालसक रुपर्ा रु ====================(अिरेपी रु.============================= पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे नगरपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्र्वथिा भएका आचरण तिा अनुशासन 

सम्बदधी व्यवथिाहरु पािना गनुा पनछे ।  

५. लवदाः दोस्रो पििाई साबाजलनक लबदा बाहके अदर् कुन ै पलन दकलसर्को लबदा उपिब्ध हुन े छैन । साि ै

कार्ाािर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डर्ा लबदाको ददनर्ा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ु    पनेछ । र्सरी 

सावाजलनक लबदाको ददनर्ा कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो 

पििाई ददईनछे ।  

६. कार्ाािर् सम्पलत्तको सरुिाः दोस्रो पिि ेकार्ाािर्को चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालर्ना गरेर्ा सो 

को िलतपूर्ता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पिि ेपलहिो पििाई ददनु पनेछ । 

७. गोप्र्ताः दोस्रो पिि ेकार्ाािर्को कागजपत्र, लजदसी सार्ान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत व्यलक्त 

वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ालणत भएर्ा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको 

लततपूर्ता दोश्रो पिबाट भराईनछे र कािो सूचीर्ा सर्ेत रालखने   छ ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७  ।    ।    देलख िागु भई २०७  .   .   सम्र्को िालग हुनछे ।  

९. कार्ासम्पादन र्लू्र्ाकंनः पलहिो पिि े दोस्रो पिको कार्ा सम्पादन र्लू्र्ांकन गन े र सो र्ूल्र्ांकन गदाा 

सािवसािी लनरदतरता ददन उपर्ुक्त देलखएर्ा कार्ालवलधको दफा ९ बर्ोलजर् करार लनलश्चत अवलधको िालग िप 

हुन सके्नछ । 

१०. पाररश्रलर्क कट्टी र करार सवेाको शताको अदत्र्ः दोश्रो पिि ेपलहिो पििाई िगातार ७ (सात) ददन भददा बढी 

उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा ददन नसकेर्ा अनुपलथित रहकेो अवलधको पाररश्रलर्क 

दार्ासालहिे कट्टा गररनछे र सो भददा बढी सेवा नगरेर्ा थवतः र्ो संझौता पलहिो पिि ेरि गरी अको ब्र्वथिा 

गना वाधा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कुनै कारणि ेसेवा ददन असर्िा भएर्ा वा 

कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेर्ा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गना 

सके्नछ र लनजको सट्टा अको व्यलक्त करारर्ा रालख कार् िगाउन बाधा पन ेछैन ।  

११. दावी नपगु्नःे दोश्रो पिि े र्स करार बर्ोलजर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुन ै पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी 

लनर्ुलक्त हुनाका िालग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित काननू िाग ूहुनःे र्स संझौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नपेाि काननू बर्ोलजर् हुनेछ। 

 

नगरपालिकाको तफा बाट :   दोस्रोपि(करार गन ेव्यलक्त): 
हथतािर : हथतािर :  

नार् : नार् : 



पद : िेगाना : 
कार्ाािर्को छापः  

 

  



अनुसूची -५ 

(बँुदा ७.२ सँग सम्बलदधत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

/];'Ëfनगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 

u'NdL 

प्रदेश नं. % नेपाि 

 

च.नं.                    लर्लतः    

प.सं.  

 

श्री ======================================================================, 

िेगाना ============================= 

लवषर्ः करार सम्बदधर्ा । 

 

तपाईिाई लर्लत २०७  ।   ।  लनणार्ानुसार सूलचकरण गररए बर्ोलजर्======================== (पदको नार् वा कार्) का िालग 

र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोलजर् लर्लत २०७ ।   ।   देलख २०७ ।   ।    सम्र् करारर्ा रालखएको हुदँा संिग्न 

कार्ाशता अनुरुप आफनो कार् इर्ाददारीपूवाक र व्यवसालर्क र्लू्र् र्ादर्ता अनुरुप गनुाहुन जानकारी गराइदछ ।  

 सािै आफ्नो कार् कताव्य पािना गदाा र्स नगरपालिकाको कर्ाचारीिे पािना गनुापन े आचार संलहता र 

आचरणको सर्ेत पररपािना हुन जानकारी गराइदछ ।  

================================ 

प्रर्ुखप्रशासकीर्अलधकृत 

बोधािाः 

श्री आर्िाक प्रशासन शाखाः प्रर्ालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका आधारर्ा सम्झौता बर्ोलजर्को रकर् 

र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनुहुन। 

श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवथिा हुन ।  

श्री वडा कार्ाािर्,=======================.  

/];'Ëfनगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् । 

 

 

आज्ञािे, 

रु्लक्तरार् अर्ााि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

 

 


