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मध्यनेपाल नगरपाललकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  

कायमविधि, २०७५ 

 

 

 



मध्यनेपाल नगरपाललकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  
कायमविधि, २०७५ 

 
 

मध्यनेपाल नगरपाललकाले  उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास ननर्ााणको कार्ालाई व्र्वस्थित र 
प्रभावकारी बनाउन र्स नगरपाललकाको लागग नेपाल सरकारल े थवीकृत गरेको कर्ाचारी दरबन्दी को 
अगधनर्ा रही  प्राववगधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा करारर्ा ललने 
कार्ालाई व्र्वस्थित गनाका लागग र्ध्र्नेपाल नगर कार्ापाललकाले लर्नत २०७५/०६/१५ र्ा र्ो कार्ाववगध 
थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
क. र्स कार्ाववगधको नार् "र्ध्र्नेपाल नगरपाललकार्ा करारर्ा प्राववगधक कर्ाचारी व्र्वथिापन 

सम्बन्धी कार्ाववगध, २०७५" रहेको छ ।  
ख. र्ो कार्ाववगध कार्ापाललकाले ननणार् गरेको लर्नतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२. पररभाषाः  ववषर् वा प्रसगंले अको अिा नलागेर्ा र्स कार्ाववगधर्ा- 
क.  " प्रर्खु" भन्नाले क्रर्शः नगरपाललकाको प्रर्खु सम्झन ुपदाछ । 
ख.  "ऐन" भन्नाले “थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।  
ग.  "कार्ाववगध" भन्नाले “र्ध्र् नेपाल नगरपाललकार्ा करारर्ा प्राववगधक कर्ाचारी व्र्वथिापन 

सम्बन्धी कार्ाववगध, २०७५” सम्झन ुपदाछ ।  
घ.  "कार्ाालर्" भन्नाले नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् सम्झन ुपदाछ । 
ङ. "प्राववगधक कर्ाचारी" भन्नाले दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववगधक सेवा उपलब्ध गराउने गरी 

व्र्वथिा भएका कर्ाचारी सम्झन ुपदाछ । 
च. "सलर्नत" भन्नाल ेदफा ५ बर्ोस्जर् गठित अन्तवाताा तिा सगूचकरण सलर्नत सम्झन ुपदाछ 

। 
 

३. कायमविधि लाग ू हुने िेत्र र सेिाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) तिा थिानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्र्वथिाको दफा १५(४) बर्ोस्जर् 
प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्न ेप्रर्ोजनको लागग र्ो कार्ाववगध थवीकृत गरी लाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाालर्ले देहार्को सेवासँग सम्बस्न्धत प्राववगधक कर्ाचारी र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् 
अवगध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः  



(क) इस्न्जननर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बस्न्धत 
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धत 
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्न्धत 
(छ) अन्र् कुन ैप्राववगधक सेवासँग सम्बस्न्धत । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववगधक कर्ाचारी कार्ाालर्ले करारर्ा राख्न े
प्रर्ोजनको लागग सगूचकरण तिा छनौट सम्बन्धी व्र्वथिा देहार् बर्ोस्जर् हुनेछः  

(१) प्राववगधक कर्ाचारीको अनसुगूच - १ बर्ोस्जर् थवीकृत कार्ा वववरण बर्ोस्जर् पद वा 
सेवा क्षते्र तिा सम्बस्न्धत सेवा सर्हूको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सरे्त तोकी सम्बस्न्धत 
कार्ाालर्को सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अन्र् कुन ै सावाजननक थिलर्ा अनसुचूी - २ 
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पन्र) ठदनको सचूना प्रकाशन गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फारार्को नर्नूा अनसुचूी - ३ बर्ोस्जर् हुनेछ । आवेदन दथतरु 
नगरपाललकाबाट ननधाारण भए बर्ोस्जर् हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पना आएका आवेदनहरु देहार्को आधारर्ा दफा ५ को सलर्नतल े
र्लू्र्ाङ्कन गरी सगुचकृत गनुापनेछ :  

क. शकै्षक्षक र्ोग्र्ता वापत – ४५ (पतैाललश) अकं, (ववलशष्ट शे्रणी वापत ४५, प्रिर् 
शे्रणी वापत ४०, द्गधतीर् शे्रणी वापत ३५, ततृीर् शे्रणी वापत ३०, (त्रत्रभवुन 
ववश्वववद्र्ालर्को अकं गणनाका आधारर्ा) । 

ख. कार्ा अनभुव वापत - १० (दश) अकं (प्रनत वषा २ अकंको दरल,े प्रर्ाणणत वववरण 
सलंग्न भएको हुनपुने) । 

ग. थिानीर् बालसन्दालाई देहार् बर्ोस्जर् - १० (दश) अकं  
१. सम्बस्न्धत नगरपाललकाको बालसन्दा भएर्ा - १० अकं 
२. अन्र्को हकर्ा - ५ अकं  

घ. अन्तवाताार्ा अगधकतर् ३५ अकं । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाा न्र्नुतर् १०.५ 
(दश दशर्लब पाचँ) र अगधकतर् २४.५ (चौत्रबश दशर्लब पाँच) को सीर्ालभत्र रही 
प्रदान गनुापनेछ ।  



(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववगधक कार्ा (इस्न्जननर्ररगं, थवाथ्र् 
तिा पश ु गचककत्सा लगार्तका अन्र् क्षते्र) का लागग आवश्र्क पने व्र्वसानर्क प्रर्ाणपत्र 
(लाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तले र्ात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तिामताम र सधूचकरण सलमततः र्ाग पद सखं्र्ाका आधारर्ा कार्ाववगधको दफा (४) को उपदफा 
(३) बर्ोस्जर् उच्चतर् अकं प्राप्त गरेका उम्र्ेदवारलाई प्रारस्म्भक छनौट गना र अन्तवााताा सरे्त 
ललई सगूचकरणको लसफाररस गना देहार्को अन्तरवाताा तिा सगूचकरण सलर्नत रहनेछः 
(क) प्रर्खु प्रशासकीर् अगधकृत     -  सरं्ोजक 
(ख) प्रर्खुले तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपर्ा  

सरकारी सेवाको अगधकृत थतरको कर्ाचारी   -  सदथर् 
(ग)  नगरपाललकाको ववषर्गत शाखा प्रर्खु - सदथर् 

६. सधूचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबभैन्दा बढी अकं प्राप्त गने 
उम्र्ेदवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्नतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाालर्ल ेउम्र्ेदवारहरुको रोल 
नम्बर, नार् िर, िेगाना, कार् गना तोककएको शाखा आठद सरे्त उल्लखे गरी र्ोग्र्ताक्रर् 
अनसुार सगूचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सगूचकरण प्रकाशन गदाा पद सखं्र्ा भन्दा दोव्बर सखं्र्ार्ा 
वकैस्ल्पक उम्रे्दवारको सचूी सरे्त प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश भएका उम्रे्दवारहरुको सचूी 
सचूना पाटीर्ा सरे्त टाँस गनुापनेछ ।  

तर आवेदन न ैकर् परेको अवथिार्ा कर् उम्रे्दवार सगुचकरण गना सककनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहेका उम्र्ेदवारलाई नछटो सञ्चार र्ाध्र्र्बाट 

जानकारी गराई सोको अलभलेख सरे्त राख्नुपनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कार्ाालर्ले सगूचकृत गरेका र्खु्र् उम्रे्दवारलाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद ठदई 

करार गना सचूना ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सगूचकृत 

उम्रे्दवारसँग कार्ाालर्ल े अनसुचूी - १ बर्ोस्जर्को कार्ा-वववरण सठहत अनसुचूी - 4 
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार गनुापनेछ । उक्त अवगध लभत्र सम्पका  राख्न नआएर्ा क्रर्शः वकैस्ल्पक 
उम्रे्दवारलाई सचूना ठदई करार गना सककनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बर्ोस्जको पत्र कार्ाालर्ल े
प्राववगधक कर्ाचारीलाई ठदनपुनेछ ।  



(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कार्ाालर्ले कार्ावववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा सरे्त तोकी 
कार्र्ा लगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ान्र्त आगिाक वषाको श्रावण १ (एक) देणख 
अको वषाको असारसम्र्का लागग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदले गनुापने कार् सर्ाप्त 
भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ाप्रारम्भ न ैनभएको अवथिार्ा थिानीर् तहल ेकार्को बोझ र 
अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आगिाक वषाको ननस्म्त सेवा करारर्ा ललएको व्र्स्क्तलाई 
पनुः अको वषाको लागग सेवा करारर्ा ललन ुपरेर्ा पनुः पररक्षण, छनौट र शरुू करार सरह र्ानन 
सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राववगधक कर्ाचारील े थवेच्छाले करार ननरन्तरता गना नचाहेर्ा कम्तीर्ा १ (एक) 
र्ठहना अगाडी कार्ाालर्र्ा ललणखत रुपर्ा जानकारी गराउन ुपनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार 
अन्त गरी कार् छोडरे्ा त्र्थतो व्र्स्क्तलाई पनुः करारर्ा कार् गने अवसर ठदईने छैन । 

(८) र्स दफा ववपररतको अवगध उल्लेख गरी वा करारर्ा उल्लेख भए भन्दा बढी रकर् 
भकु्तानी ठदएर्ा त्र्सरी अवगध उल्लेख गने वा रकर् भकु्तानी गने कर्ाचारीको तलव भत्ताबाट 
कट्टा गरी असलू उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही सरे्त गररनेछ ।  

८. कायम शतम, पाररश्रलमक र अिधि :  (१) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् सेवा करार सम्झौता गररएका 
प्राववगधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्न्धत तह वा पदको शरुु तलब थकेलर्ा नबढ्ने 
गरी करार सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर् हुनेछ । थिानीर् भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाल 
सरकारको दररेट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्लेख भए अनसुार थिानीर् भत्ता उपलब्ध गराउन सककनेछ ।  

(२)  कार्ाालर्ले कार्ा-वववरणर्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर् प्रगनतको थिलगत वा 
वथतगुत प्रनतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनसुार करारर्ा उल्लखे गरी भ्रर्ण भत्ता वा कफल्ड 
भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतार्ा उल्लेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, कफल्ड भत्ता वा अन्र् भत्ता उपलब्ध 
गराउन सककने छैन ्। 

(३) कार्ाालर्ले करारका प्राववगधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भकु्तानी गदाा ननजले र्ठहनाभरी 
गरेको कार्को वववरण (Time Sheet) सठहतको प्रनतवेदन तर्ार गना लगाई सम्बस्न्धत ववषर्गत 
शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भकु्तानी गनुा पनेछ । 

(४) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचारीले करारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पनछ कुन ै
पनन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी ननर्कु्ती हुनाका लागग कुन ैपनन दाबी गना पाउँने छैन । 



(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् शरुु गने लर्नत र अन्त्र् गने लर्नत सरे्त 
उल्लेख गनुापनेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भन्दा बढी हुने छैन । 

९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् करार गररएको पद वा दरबन्दीर्ा नेपालको सवंवधान 
बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खठटई आएर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार थवतः अन्त्र् हुनेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववगधक कर्ाचारीको कार्ा सन्तोषजनक नभएको भनन कार्ारत 
ववषर्गत शाखा वा कार्ाालर्ले लसफाररश गरेर्ा अध्र्क्ष वा प्रर्खुले आवश्र्क छानववन गना लगाई 
सफाइको र्ौका ठदई कार्ाालर्ले जुनसकैु अवथिार्ा करारबाट हटाउन सककनेछ ।  

१०. विवििः र्स कार्ाववगध कार्ाान्वर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनुा परेर्ा र्स कार्ाववगध तिा प्रचललत 
काननूसँग नबाणझने गरी नगरपाललकाले आवश्र्क ननणार् गना सक्नछे ।  

११.  र्ो कार्ाववगध लाग ू हुनभुन्दा अनघ सेवा करारर्ा ललइएका कर्ाचाररहरू र्स ै कार्ाववगध अनसुार 
राणखएको र्ानननेछ l 

  



अनसुचूी - १ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्न्धत कार्ावववरणको ढाँचा) 

र्ध्र्नेपाल नगरपाललका 
नगरकार्ापाललकाको कार्ाालर् 

भोलेटार,लम्जुंग  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

 

कायम वििरणको नमनुाः 
प्राववगधक कर्ाचारीको पद नार्ः  कार् गनुापने थिानः 
प्राववगधक कर्ाचारीको नार्ः       

सपुररवेक्षकः  प्रनतवेदन पेश गनुापने अगधकारीः  
कायम वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनसुचूी - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्न्धत आवेदनको ढाँचा) 

र्ध्र्नेपाल नगरपाललका 
नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

भोलेटार,लम्जुंग  
गण्डकी प्रदेश,नेपाल 

 

करारमा सेिा ललने सम्बन्िी सचूना 
(सचुना प्रकालशत लर्नत : २०७  /    /     ) 

 

र्ध्र्नेपाल नगरपाललकाको लागग .........................(ववषर्गत शाखा) र्ा रहने गरी 
.......................................................(पद) को रुपर्ा 
देहार्को सखं्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पने भएकाले र्ोग्र्ता पगेुका नेपाली 
नागररकहरुले र्ो सचूना प्रकालशत भएको लर्नतले १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्र् राजथव 
नतरेको रलसद सठहत दरखाथत ठदन हुन सम्वस्न्धत सवकैो लागग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । र्सको 
फारार्, दरखाथत दथतरु, कार्ा–वववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सठहतको ववथततृ वववरण 
कार्ाालर्बाट वा वेवसाइट www.madhynepalmun.gov.np  बाट उपलब्ध हुनेछ ।  

पद नार्  सखं्र्ा 
  

  

२. शकै्षिक योग्यता र अनभुि (नमनुा) : 
१. नेपाली नागररक । 
२. न्र्नूतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाल सरकारवाट र्ान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्र्ालर्वाट Civil Engineering 

र्ा थनातक (B.E) र कुनै सम्बद्ध ववषर्र्ा ववषर्र्ा थनातकोत्तर गरेको । 
३. अनुभवको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बद्ध कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अनुभव भएको  ।  
४. .... वषा उरे्र पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनपुने । 
५. नेपाल इस्न्जननर्ररङ्ग काउस्न्सलर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचललत काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्तमा सलंग्न गनुमपनेः उम्र्ेदवारको व्र्स्क्तगत वववरण, शकै्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणणत 

प्रनतललवप, नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणणत प्रनतललवप, अनभुवको प्रर्ाणणत प्रनतललवप 
तिा प्रचललत नेपाल काननू बर्ोस्जर् ववलभन्न काउस्न्सल वा पररषद् वा अन्र्र्ा दताा भएको प्रर्ाणणत 
प्रनतललवप सलंग्न हुनपुनेछ । पेश गररने सब ै प्रनतललवपको पछाडी उम्रे्दवार थवर्लें हथताक्षर गरी 
प्रर्ाणणत गने ।  



अनसुचूी - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्न्धत दरखाथत फारार्को ढाँचा) 

र्ध्र्नेपाल नगरपाललका 
नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

भोलेटार,लम्जुंग  
                              गण्डकी प्रदेश, नेपाल  

 

करारको लाधग दरखास्त फाराम 
(क) वरै्स्क्तक वववरण 
 नार् िर

  

(देवनागरीर्ा)  

(अगें्रजी िूलो अक्षरर्ा)  ललङ्ग: 
नागररकता न:ं जारी गने स्जल्ला : लर्नत : 

थिार्ी िेगाना क) 
स्जल्ला 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोल 
: 

ङ) र्ागा/घर न.ं : च) फो न.ं 

पत्राचार गने िेगाना : ईरे्ल 
बाबकुो नार्, िर : जन्र् लर्नत :             (वव.सं.र्ा)              (ईस्थव संवतर्ा) 
बाजेको नार्, िर : हालको उरे्र :             वषा            र्ठहना 

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/ताललर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको लागग चाठहने आवश्र्क न्र्नूतर् शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/ताललर् र्ात्र उल्लेख गने) 

आिश्यक न्यनूतम 
योग्यता 

विश्िविद्यालय/बोर्म/ताललम ददने 
संस्था 

शैक्षिक उपाधि/ताललम  संकाय शे्रणी/प्रततशत मूल विषय 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      

     

ताललर्      

(ग) अनभुि सम्बन्िी वििरण  

कायामलय पद सेिा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिधि 

देखख सम्म 
       

       

र्ैले र्स दरखाथतर्ा खुलाएका सम्पणूा वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखाथत बझुाएको पदको सूचनाको लागग अर्ोग्र् िहररने गरी कुन ैसजार् पाएको छैन । कुन ैकुरा 
ढाँटे वा लुकाएको िहररएर्ा प्रचललत काननू बर्ोस्जर् सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्रे्दवारले पालना गने भनी प्रचललत काननू तिा र्स दरखाथत फारार्का पषृ्िहरुर्ा 
उल्लेणखत सब ैशता तिा ननर्र्हरु पालना गना र्न्जरु गदाछु । साि ैकरारर्ा उल्लेणखत शताहरु पणूा रुपर्ा पालना गनेछु र करारको सर्र्भन्दा अगाव ैकरारको अन्त्र् 
गदाा कस्म्तर्ा ३ र्ठहनाको पवूा सूचना ठदई कार्ाालर्र्ा ननवेदन ठदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 

 

 

लमतत: 

कार्ाालर्ले भनेः 
रलसद/भौचर न.ं : रोल न.ं : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाथत रुज ुगनेको नार् र दथतखतः दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनेको  

हालसालै णखचेको 
पासपोटा साईजको 
परैु र्ुखाकृनत देणखने 
फोटो र्हाँ टाथने र 
फोटो र फारार्र्ा 
पने गरी उम्रे्दवारले 
दथतखत 



लर्नत : दथतखत 
लर्नत : 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सूचनार्ा उल्लेणखत लगार्त ननम्नललणखत कागजातहरु अननवार्ा रुपर्ा उम्रे्दवार आफैले प्रर्ाणणत गरी पेश गनुा पनेछ । 
(१) नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप,   (२) सर्कक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रनतललवप, (३) न्र्नूतर् शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको 

प्रर्ाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप, प्राववगधक कार्ा (इस्न्जननर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पशु गचककत्सा लगार्तका अन्र् क्षेत्र) का लागग आवश्र्क पने 
व्र्वसानर्क प्रर्ाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रनतललवप, ताललर् र अनभुव आवश्र्क पनेर्ा सो सरे्तको प्रनतललवप, आठद । 



अनसुचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्न्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

र्ध्र्नेपाल नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर्, (र्सपनछ पठहलो पक्ष भननएको) र 
....................स्जल्ला, ...................नगरपाललका/गाउँपाललका, वडा न.ं 
..... बथने श्री 
............................................................ (र्सपनछ 
दोश्रो पक्ष भननएको) का बीच र्ध्र्नेपाल नगरपाललकाको 
.................................................(इस्न्जननर्र) को कार्काज गना 
गराउन लर्नत २०७   /......./...... को ननणार् अनसुार देहार्का कार्ा/शताको अगधनर्ा रठह 
दोश्रो पक्षले पठहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन र्न्जुर भएकाले र्ो करारको सझंौता गरी एक/एक प्रनत 
आपसर्ा बणुझ ललर्ौं ठदर्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोककएको सलंग्न कार्ा वववरण अनसुारको कार्ा 

पठहलो पक्षले तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपस्थित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानसुार िप कार् गनुा 
पनेछ । 

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

..............................।  
३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क र्ठहना व्र्नतत भएपनछ, पठहलो पक्षले दोश्रो 

पक्षलाई र्ालसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरेपी रु. 
..................................................................

पाररश्रलर्क उपलब्ध गराउनेछ ।  
४. आचरणको पालनाः दोश्रो पक्षले ...गाउँपाललका/नगरपाललकाको प्रचललत काननूर्ा ब्र्वथिा भएका 

आचरण तिा अनशुासन सम्बन्धी व्र्वथिाहरु पालना गनुा पनेछ ।  
५. विदाः दोस्रो पक्षलाई साबाजननक त्रबदा बाहेक अन्र् कुन ैपनन ककलसर्को त्रबदा उपलब्ध हुने छैन । 

सािै कार्ाालर्को लागग आवश्र्क परेको खण्डर्ा त्रबदाको ठदनर्ा पनन सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 
र्सरी सावाजननक त्रबदाको ठदनर्ा कार्ाालर्र्ा कार् लगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहील े
रकर् दोश्रो पक्षलाई ठदईनेछ ।  

६. कायामलय सम्पविको सरुिाः दोस्रो पक्षले कार्ाालर्को चल अचल सम्पवत्तको नोक्सानी वा ठहनालर्ना 
गरेर्ा सो को क्षनतपनूत ा वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षले पठहलो पक्षलाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षल ेकार्ाालर्को कागजपत्र, स्जन्सी सार्ान एव ं गोप्र् कुरा वा कागजात कुन ै
अनगधकृत व्र्स्क्त वा देशलाई उपलब्ध गराएको प्रर्ाणणत भएर्ा दोस्रो पक्षलाई करारबाट हटाई 
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपनूत ा दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो सचूीर्ा सरे्त राणखनेछ ।   



८. करार अिधिः र्ो करार २०७...  ।........।..........देणख लाग ुभई २०७.....असार 
१५ सम्र्को लागग हुनेछ ।  

९. कायमसम्पादन मलू्यांकनः पठहलो पक्षले दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन र्लू्र्ांकन गने र सो र्लू्र्ांकन 
गदाा सालवसाली ननरन्तरता ठदन उपर्कु्त देणखएर्ा कार्ाववगधको दफा ९ बर्ोस्जर् करार ननस्श्चत 
अवगधको लागग िप हुन सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षले पठहलो पक्षलाई लगातार ७ (सात) 
ठदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगराएर्ा, सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेर्ा अनपुस्थित रहेको 
अवगधको पाररश्रलर्क दार्ासाठहले कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेर्ा थवतः र्ो सझंौता 
पठहलो पक्षले रद्ध गरी अको ब्र्वथिा गना वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षले शारररीक रुपर्ा अथवथि 
भई वा अन्र् कुन ैकारणले सेवा ठदन असर्िा भएर्ा वा कार् सन्तोषजनक नभएर्ा वा आचरण 
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघनं गरेर्ा दोश्रो पक्षसगंको सझंौता रद्ध गना सक्नेछ र ननजको सट्टा 
अको व्र्स्क्त करारर्ा राणख कार् लगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नेः दोश्रो पक्षले र्स करार बर्ोस्जर् कार् गरेकै आधारर्ा पनछ कुन ैपनन पदर्ा अथिार्ी 
वा थिार्ी ननर्सु्क्त हुनाका लागग दाबी गना पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचललत काननू लाग ू हुनेः र्स सझंौतार्ा उल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल काननू बर्ोस्जर् 
हुनेछ ।  

 

नगरपाललकाको तफम बाट                                    दोस्रो पि (करार गने व्यक्तत):  
हथताक्षर : हथताक्षर :  

नार् :    नार् : 
पद :  िेगाना :  
कार्ाालर्को छापः  
  

  



अनसुचूी - ५ 
(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्न्धत करार सचूना पत्रको ढाँचा) 

र्ध्र्नेपाल नगरपाललका 
नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

भोलेटार,लम्जुंग  
गण्डकी प्रदेश,नेपाल  

 

 

च.न.ं         लर्नतः    

प.स.ं  
 

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

ववषर्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईलाई लर्नत २०७...।....।... ननणार्ानसुार सगूचकरण गररए बर्ोस्जर् 
............................ (पदको नार् वा कार्) का लागग र्ससैाि सलंग्न करार 
(सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्नत २०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा 
राणखएको हँुदा सलंग्न कार्ाशता अनरुुप आफनो कार् इर्ान्दारीपवूाक र व्र्वसानर्क र्लू्र् र्ान्र्ता अनरुुप 
गनुाहुन जानकारी गराइन्छ ।  
 सािै आफ्नो कार् कताव्र् पालना गदाा र्स नगरपाललकाको कर्ाचारीले पालना गनुापने आचार 
सठंहता र आचरणको सरे्त पररपालना हुन जानकारी गराइन्छ ।  

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

प्रर्खु प्रशासकीर् अगधकृत 
बोिाथमः 
श्री आगिाक प्रशासन शाखाः प्रर्ाणणत हास्जर/Time Sheet सठहतको प्रनतवेदनका आधारर्ा सम्झौता 

बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपलब्ध गराउनहुुन ।  
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वथिा हुन ।  
श्री वडा कार्ाालर्, ....................................  

नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् । 



 


