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भाग-२ 
 

बढुीनन्दा नगरपालिकामा करार कमयचारी व्र्वस्थापन 

गने सम्बन्धी कार्यववलध, २०७९ 
बढुीनन्दा नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनमायणको कार्यिाई व्र्वश्चस्थत र प्रभावकारी बनाउन 
र्स नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको कमयचारी दरवन्दी तथा लनर्मानसुार स्वीकृत दरबन्दीको 
अलधनमा रही आबश्र्क प्राववलधक तथा शे्रणी वववहन कमयचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा 
लिने कार्यिाई व्र्वश्चस्थत गनयका िालग स्थानीर् सरकार संन्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोश्चजमको अलधकार 
प्रर्ोग गरी बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकाको प्रशासवकर् कार्यववलध लनर्लमत गने ऐन२०७८ को दफा ४ को उपदफा १  
बमोश्चजम बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकाको लमलत २०७९/०५ /०९ को बैठक बाट  र्ो कार्यववलध स्वीकृत गरी जारी 
गररएको छ।  
 
१. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्यववलधको नाम "बढुीनन्दा नगरपालिकामा करारमा कमयचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववलध, 
२०७९" रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्यववलध कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  
 

२. पररभाषाः  ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववलधमा- 
क.  "प्रमखु" भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपदयछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
ग.  "कार्यववलध" भन्नािे “बढुीनन्दा नगरपालिकामा करार कमयचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७९” 

सम्झन ुपदयछ ।  
घ.  "कार्ायिर्" भन्नािे नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 
ङ. "कमयचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोश्चजम सेवा उपिब्ध गराउने गरी व्र्वस्था भएका कमयचारी सम्झन ु

पदयछ । 
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोश्चजम गठठत पदपूलतय सलमलत सम्झन ुपदयछ । 
 

३. कार्यववलध िागू हनुे िते्र र सेवाः (१) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) 
तथा स्थानीर् तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्र्वस्थाको दफा १४(४) बमोश्चजम प्रचलित लनर्मानसुार श्चस्वकृत 
दरबन्दीका प्राववलधक तथा कार्यक्रमहरुको अप्राववलधक कमयचारी समेत करारमा राख्न े प्रर्ोजनको िालग र्ो 
कार्यववलध स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।  



(२) कार्ायिर्िे देहार्को सेवासँग सम्बश्चन्धत कमयचारी र्स कार्यववलध बमोश्चजम अवलध तोकी करारमा 
राख्न सक्नेछः  

(क) इश्चन्जलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बश्चन्धत 
(ख) कृवष सेवासँग सम्बश्चन्धत 
(ग) पश ुसेवासँग सम्बश्चन्धत 
(घ) वन सेवासँग सम्बश्चन्धत 
(ङ) स्वास््र् सेवासँग सम्बश्चन्धत 
(छ) अन्र् कुन ैप्राववलधक सेवासँग सम्बश्चन्धत । 
(३) उपदफा (२)मा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापलन नेपाि सरकार,प्रदेश सरकार वा 

नगरपालिकाको श्चस्वकृत कुन ै कार्यक्रम संचािन गनय तोवकएको दरबन्दी लभत्रका 
प्रशासलनक पदहरु, शे्रणी वववहन कमयचारी र्स कार्यववलध बमोश्चजम करारमा पूलतय गनय 
बाधा पनेछैन। 

 
४. प्रारश्चम्भक छनौट सम्बन्धी व्र्वस्थाः दफा ३ बमोश्चजमका कमयचारी कार्ायिर्िे करारमा राख्न ेप्रर्ोजनको िालग 

सूश्चचकरण तथा प्रारश्चम्भक छनौट सम्बन्धी व्र्वस्था देहार् बमोश्चजम हनुेछः  
(१) कमयचारीको अनसूुची - १ बमोश्चजम स्वीकृत कार्य वववरण बमोश्चजम पद वा सेवा िेत्र तथा 

सम्बश्चन्धत सेवा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शतय समेत तोकी नगरपालिकाको सूचनापाटी, वेभसाईट तथा 
अन्र् कुनै सावयजलनक स्थिमा अनसूुची - २ बमोश्चजमको ढाँचामा कम्तीमा 7 (सात) ठदनको सूचना प्रकाशन 
गनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारामको नमूना अनसूुची - ३ बमोश्चजम हनुेछ । आवेदन दस्तरु सम्बश्चन्धत तहको िालग 
िोकसेवा आर्ोगबाट वा नगरपालिकाबाट लनधायरण भए बमोश्चजम हनुछे । 

(३) उम्मेदवारको र्ोग्र्ता देहाए बमोश्चजम हनुेछ । 
(क) नेपािी नागररक, 
(ख) अलधकृत स्तरको िागी २१ बषय र सहार्क स्तरको िागी १८ बषय परुा भइय ४५ बषय ननाघकेो, 
(ग) शैश्चिक र्ोग्र्ताको हकमा सम्बश्चन्धत पदको िागी िोक सेवा आर्ोगिे लनधायरण गरे बमोश्चजम हनु,े 
(घ) नैलतक पतन देश्चखन ेगरी अदाितबाट कसरुदार नठहररएको, 
(ङ) भलबष्र्मा सरकारी सेवाको लनश्चम्त अर्ोग्र् ठररने गरी बखायस्तमा नपरेको, 
च) र्स कार्यववलध िागू हनु ु पवूय र्स नगरपालिकामा करारमा कार्यरत कमयचारीहरुिाई पवहिो 

ववज्ञापनमा उमेरको हद िाग्नेछैन । 
(४) छनौट गदाय पदको श्चजम्मेवारी, गश्चम्भर्यता तथा आवश्र्कताको आधारमा दफा ५ को उपदफा १ 

बमोश्चजमको सलमलतिे छोटो सूची, लिश्चखत, प्रर्ोगात्मक तथा अन्तवायता समेत गनय सक्नेछ । 
 (५) उपदफा (२) बमोश्चजम पनय आएका आवेदनहरु देहार्को आधारमा दफा ५ को सलमलतिे मूल्र्ाङ्कन गरी 
सशु्चचकृत गनुयपनेछ :  

क. शैश्चिक र्ोग्र्ता वापत - २० (लबस) अंक, (ववश्चशष्ट शे्रणी वापत २०, प्रथम शे्रणी वापत १८, 
वितीर् शे्रणी वापत १६, ततृीर् शे्रणी वापत १४) । 
प्राप्त हनु ेअंक शे्रणी प्रलतशत तथा G P A 
२० ववश्चशष्ट शे्रणी ८०% वा सो भन्दा माथी, ३.७ G P A वा सो 

भन्दा माथी 
१८ प्रथम शे्रणी ६०%-८०%,३.० G P A वा मनुी 
१६ वितीर् शे्रणी ४५%-६०%,२.७ GPA वा मालथ, २.९९ GPA 



मनुी 
१४ तलृतर् शे्रणी ४५% भन्दा मनुी,२.७ GPA भन्दा मनुी 

ख.स्थानीर् बालसन्दािाइय देहार् बमोश्चजम- ७ (सात) अंक 
१. नगरपािीकाको बालसन्दा भएमा -७ अंक 
२.बाजरुा श्चजल्िाको बालसन्दा भएमा-६ अंक 
३.सदुरुपश्चिम प्रदेशको बालसन्दा भएमा-५ अंक 
४.अन्र् प्रदेशको बालसन्दा भएमा-४ अंक 
ग. कार्य अनभुव वापत - ३ (लतन) अंक (प्रलत वषय १ अंकको दरिे, प्रमाश्चणत वववरण संिग्न 

भएको हनुपुने) । 
 (६) उपदफा ५ बमोश्चजम मलु्र्ाङ्कन गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मदेवारहरु मध्रे् बाट 

माग गरेको पद संखर्ा को तेब्बर संखर्ामा उम्मदेवारहरुिाइ सशु्चचकरण गनुय पनेछ । 
    तर दरखास्त न ैकम परेको वा माग संखर्ा ५(पाँच) भन्दा कम भएको अबस्थामा उक्त पदमा पनय 

आएका सबै आवेदकहरुिाइय सशु्चचकरण गनय बाधा पने छैन ्। 
 

(७) उपदफा (१) बमोश्चजम आवेदन माग गदाय प्राववलधक कार्य (इश्चन्जलनर्ररंग, स्वास््र् तथा पश ु
श्चचवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका 
व्र्श्चक्तिे मात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्|  

(८) उपदफा २ मा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको भएपलन शे्रणीवववहन कमयचारीहरुको हकमा तोवकए बमोश्चजमको अन्तवायता 
ववलधबाट मातै्र छनौट गररनेछ । 

 
५. पदपूलतय सलमलतः  (१) माग पद संखर्ाका आधारमा कार्यववलधको दफा (४) को उपदफा (५) बमोश्चजम उच्चतम 

अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारिाई प्रारश्चम्भक छनौट गनय र लिश्चखत पररिा तथा अन्तवायताय समेत लिई अश्चन्तम 
लसफाररस गनय देहार्को पदपूलतय सलमलत रहने छः  
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत     -  संर्ोजक 
(ख) नगर प्रमखुिे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा  

सरकारी सेवाको अलधकृत स्तरको कमयचारी   -  सदस्र् 
(ग) नगरपालिका प्रशासन शाखा वा सम्बश्चन्धत ववषर्गत शाखा प्रमखु - सदस्र् सश्चचव 
तर नगर प्रमखुिे आवश्र्क ठानेमा थप एक जना ववषर् ववज्ञ थप्न सवकनेछ | 
२) प्रशासलनक काम कारबाहीमा सहर्ोग परु्ायउनका िालग सलमलतिे कार्ायिर्बाट थप कमयचारीहरु माग गनय 

सक्ने छ। 
३) सलमलतको बैठक भत्ता तथा अन्र् पाररश्रलमक िोक सेवा आर्ोगको श्चस्वकृत मापदण्ड बमोश्चजम हनुेछ । 

४) अश्चन्तम छनौट गदाय देहार् बमोलगम अंकभरका आधारमा गररनेछ | 
क) प्रारश्चम्भक र्ोग्र्ताक्रमको आधारमा ३० (लतस) अंक प्रदान गररनेछ | र्स खण्ड वापतको अंक लनधायरण 

गदाय देहाएको सतु्र प्रर्ोग गररनेछ | 
 

 

           दफा ५ को उपदफा ५ बमोश्चजमको जम्मा अंक     X ३०  

                       १००  

ख) लिश्चखत परीिा िोक सेवा आर्ोगिे लनधायरण गरेको पाठ्यक्रममा आधाररत कुि ५० (पचास) अंकका 
वस्तगुत प्रश्नहरु हनुेछन जसको उत्तीणय अंक २० हनुेछ|  



    ग) अन्तवातायमा अलधकतम २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुतम ८ (आठ) र अलधकतम १६ 
(स्रोह्र) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ । 

घ) कुन ैपदको प्रर्ोगात्मक परीिा लिनपुने भएमा सो को अंकभार उपदफा १ बमोश्चजमको सलमलतिे लनधायरण 
गनय सक्नेछ | 

५) उपदफा १ को सलमलतिे आवश्र्कता अनसुारको उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ | 
 

                                                 
६. अश्चन्तम र्ोग्र्ताक्रम लसफाररसः १) दफा ५ को उपदफा ४ को खण्ड  (क), (ख) र (ग) को (प्रर्ोगात्मक 

परीिा हनुकेो हकमा सो समेत) अङ्क जोडी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवार पवहिो हनुे गरी 
दफा ५को सलमलतिे र्ोग्र्ताक्रम लसफाररस गने छ। 

२) कार्ायिर्िे उपदफा १ बमोश्चजमको र्ोग्र्ताक्रमको लसफाररस गदाय उम्मेदवारको रोि नं, नाम थर, ठेगाना, काम 
गनय तोवकएको शाखा समेत उल्िेख गरी प्रकाशन गनेछ। 

३) तर दफा ६ को उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेश्चखएको भएपलन कुि अङ्क गणना गदाय परीिा लबलध अनसुार 
गरीनेछ । 
४) उपदफा (१) बमोश्चजम सूची प्रकाशन गदाय पद संखर्ा भन्दा दोव्बर संखर्ामा वैकश्चल्पक उम्मदेवारको सूची समेत 
प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररस भएका उम्मदेवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुयपनेछ ।  

तर उलतणय संखर्ा न ैकम रहेको अवस्थामा सोही अनसुारको सूची प्रकाश्चशत गनय बाधा पने छैन| 
(५) उपदफा (१) बमोश्चजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको 
अलभिेख समेत राख्नपुनेछ ।  
७. करार गनेः (१) कार्ायिर्िे सूश्चचकृत गरेका मखुर् उम्मेदवारिाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद ठदई करार गनय सूचना 

ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूश्चचकृत उम्मेदवारसँग 

कार्ायिर्िे अनसूुची - १ बमोश्चजमको कार्य-वववरण सवहत अनसूुची – ४ बमोश्चजमको ढाँचामा करार गनुयपनेछ 
। उक्त अवलध लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा क्रमशः वैकश्चल्पक उम्मदेवारिाई सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम करार गरे पिात अनसूुची - ५ बमोश्चजको पत्र कार्ायिर्िे कमयचारीिाई 
ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम कार्ायिर्िे कार्यवववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा समेत तोकी काममा िगाउन ु
पनेछ ।  

(५) र्स कार्यववलध बमोश्चजम करार गदाय सामान्र्त आलथयक वषयको श्रावण १ (एक) देश्चख अको बषयको 
असार मसान्त सम्मका िालग मात्र करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने काम समाप्त भएमा वा पर्ायप्त 
नभएमा वा कार्यप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीर् तहिे कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी 
घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम एक बषयको िालग सेवा करार लिएको व्र्क्तीिाइय ६।६ मवहनाको 
कार्यसम्पादन मलु्र्ाङ्कन आधारमा करार नववकरण सम्झौता गररनेछ ।  

(७) कमयचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनय नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी कार्ायिर्मा 
लिश्चखत रुपमा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्र्स्तो 
व्र्श्चक्तिाई पनुः करारमा काम गने अवसर ठदईने छैन । 

८. कार्य शतय, पाररश्रलमक र अवलध :  (१) र्स कार्यववलध बमोश्चजम सेवा करार सम्झौता गररएका कमयचारीको 
मालसक पाररश्रलमक सम्बश्चन्धत तह वा पदको शरुु तिब स्केिमा नबढ्न ेगरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए 



बमोश्चजम हनुेछ । स्थानीर् भत्ताको सम्बन्धमा करार सम्झौतामा उल्िेख भए अनसुार स्थानीर् भत्ता उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ ।  

(२)  कार्ायिर्िे कार्य-वववरणमा उल्िेख भए बमोश्चजम प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रलतवेदनका 
आधारमा कार्य सम्पादन अनसुार करार सम्झौतामा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्र् भत्ता उपिब्ध गराउन 
सवकने छैन ्। 

(३) कार्ायिर्िे करारका प्राववलधक कमयचारीको पाररश्रलमक भकु्तानी गदाय लनजिे मवहनाभरी गरेको 
कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तर्ार गनय िगाई सम्बश्चन्धत ववषर्गत शाखाको लसफाररशको 
आधारमा मात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) र्स कार्यववलध बमोश्चजम कमयचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ कुन ैपलन पदमा अस्थार्ी 
वा स्थार्ी लनर्कु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोश्चजम करार गदाय काम शरुु गने लमलत र अन्त्र् गने लमलत समेत उल्िेख 
गनुयपनेछ। तर त्र्स्तो करारको अवधी सामान्र्ता एक पटकमा १ बषय भन्दा बढी हनुे छैन । 

९. करार समालप्तः (१) र्स कार्यववलध बमोश्चजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको संववधान बमोश्चजम 
कमयचारी समार्ोजन भई खवटई आएमा त्र्स्तो व्र्श्चक्तको करार स्वतः अन्त्र् हनुेछ । 
(२) करार सम्झौता गररएको कमयचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भलन कार्यरत ववषर्गत शाखा वा 
कार्ायिर्िे लसफाररस गरेमा प्रमखुिे आवश्र्क छानववन गनय िगाई सफाइको मौका ठदई कार्ायिर्िे जनुसकैु 
अवस्थामा करारबाट हटाउन सवकनेछ । 
११.ज्र्ािादारीमा काममा िगाउन सक्नेः(१) देहार् बमोश्चजमको अबस्थामा कुनै पलन कमयचारीिाइय 
कार्यपालिकाको श्चस्वकृलत लिइय प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृतिे ज्र्ािादारीमा काममा िगाउन सक्नेछः  
क) कार्ायिर्मा तत्काि सो पदिे गने कमयचारी नभइय कार्यसम्पादनमा बाधा आएकोमा, 
ख) सो पदको िागी लनर्कु्ती हनुे अबलधभरको िागी तिब भत्ता िगाएका खचयमा बजेट ब्र्बस्था भएको 
अबस्थामा, 
२) उपदफा (१) बमोश्चजम काममा िगाउदा ँ१ बषय भन्दा बढी अवलधको िालग लनरन्तरता काममा िगाउन 
पाइयने छैन। 
३) र्स्ता कमयचारीिे कामकाज गने पत्रमा तोवकएको बाहेकका सेवा सवुवधा पाउने छैनन।् सो प्रर्ोजनका 
िागी डोर हाश्चजरी सम्बश्चन्धत शाखा/कार्ायिर् प्रमखुिे लसफाररस गरी प्रमाश्चणत गराइय पेश गनुयपनेछ। 
४) लनर्शु्चक्त पत्रमा तोवकएको अवलध भकु्तानी भए पिाप ज्िादारीमा कार्यरत कमयचारी प्रलत कार्ायिर्को सम्पणुय 
दावर्त्व समाप्त हनुेछ । 
५)र्स दफा बमोश्चजम कमयचारीिाइय काममा िगाउन दरबन्दी आबश्र्क हनुे छैन तर बजेट ववलनर्ोजन भएको 
हनुपुनेछ । 

१२. ववववधः र्स कार्यववलध कार्ायन्वर्न क्रममा थप व्र्वस्था गनुय परेमा र्स कार्यववलध तथा प्रचलित कानूनसँग 
नबाश्चझने गरी गाउँपालिका/नगरपालिकािे आवश्र्क लनणयर् गनय सक्नछे ।  

१३.खारेजी तथा बचाउः र्ो कार्यववलध िाग ुहनुपुूवय नगरपालिकामा कार्यरत करार सेवाका कमयचारीहरुका सम्बन्धमा 
नगर सभािे गरेको लनणयर् अनसुार हनुेछ । 

  



अनसूुची - १ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बश्चन्धत कार्यवववरणको ढाँचा) 

बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 
कोल्टी,बाजरुा 

सदुरुपश्चिम प्रदेश नपेाि 
 
कार्य वववरणः 
 कमयचारीको पद नामः  काम गनुयपने स्थानः 
 कमयचारीको नामः       
सपुररवेिकः  प्रलतवेदन पेश गनुयपने अलधकारीः  
कार्य वववरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनसूुची - २ 
(बुँदा ४.१सँग सम्बश्चन्धत आवेदनको ढाँचा) 
बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

कोल्टी,बाजरुा 
सदुरुपश्चिम प्रदेश, नेपाि 

 
करारमा सेवा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाश्चशत लमलत : २०७  /    /     ) 
 
.........गाउँपालिका/नगरपालिकाको िागी ..............................(ववषर्गत शाखा) मा रहन े गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को संखर्ा र र्ोग्र्ता भएको 
प्राववलधक/अप्राववलधक/शे्रणी वववहन कमयचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना 
प्रकाश्चशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरेको रलसद सवहत दरखास्त ठदन हनु 
सम्वश्चन्धत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्त दस्तरु, कार्य–वववरण, पाररश्रलमक, 
सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्ततृ वववरण कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट www.budhinandamun.gov.np बाट उपिब्ध 
हनुेछ ।  

पद नाम  संखर्ा 
  
  

२. शैश्चिक र्ोग्र्ता र अनभुव (नमनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नतम र्ोग्र्ता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यािर्वाट Civil Engineering मा स्नातक (B.E) 

र कुन ैसम्बि ववषर्मा ववषर्मा स्नातकोत्तर गरेको । 
३. अनभुवको हकमा B.E उतीणय गरी सम्बि कार्यमा कम्तीमा ...... वषयको कार्य अनभुव भएको  ।  
४. .... वषय उमेर परुा भई .... वषय ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि इश्चन्जलनर्ररङ्ग काउश्चन्सिमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्तमा संिग्न गनुयपनेः उम्मेदवारको व्र्श्चक्तगत वववरण, शैश्चिक र्ोग्र्ताको प्रमाश्चणत प्रलतलिवप, नेपािी 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रलतलिवप, अनभुवको प्रमाश्चणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नपेाि कानून बमोश्चजम 
ववलभन्न काउश्चन्सि वा पररषद् वा अन्र्मा दताय भएको प्रमाश्चणत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै 
प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वरं्िे हस्तािर गरी प्रमाश्चणत गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची - ३ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बश्चन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा) 

बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 
.............................. 
सदुरुपश्चिम प्रदेश, नेपाि 

 
करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्श्चक्तक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने श्चजल्िा : लमलत : 
स्थार्ी ठेगाना क) 

श्चजल्िा 
ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              (ईश्चस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषय            मवहना 

(ख) शैश्चिक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहने आवश्र्क न्रू्नतम शैश्चिक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र 
उल्िेख गने) 
आवश्र्क न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ठदन े
संस्था 

शैश्चिक 
उपालध/तालिम  

संकार् शे्रणी/प्रलतश
त 

मूि ववषर् 

शैश्चिक र्ोग्र्ता      
     

तालिम      
(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देश्चख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररन े गरी कुन ै
सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोश्चजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने 
भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेश्चखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा 
उल्िेश्चखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कश्चम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूचना ठदई 
कार्ायिर्मा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लमलत: 
कार्ायिर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

हािसािै श्चखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देश्चखन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 



दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेश्चखत िगार्त लनम्नलिश्चखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाश्चणत गरी पेश गनुय 
पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बि आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) 
न्रू्नतम शैश्चिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्य (इश्चन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ु श्चचवकत्सा 
िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो 
समेतको प्रलतलिवप, आठद । 



अनसूुची - ४ 

(बुँदा ७.१ सँग सम्बश्चन्धत करार सम्झौता पत्र) 
करार सम्झौता 

 

.........बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ....................श्चजल्िा, 

...................नगरपालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ (र्सपलछ दोश्रो 
पि भलनएको) का बीच .....बढुीनन्दा नगरपालिकाको .................................................(इश्चन्जलनर्र) को 
कामकाज गनय गराउन लमलत २०७   /......./...... को लनणयर् अनसुार देहार्का कार्य/शतयको अलधनमा रवह दोश्रो 
पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन मन्जरु भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बशु्चझ 
लिर्ौं ठदर्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको संिग्न कार्य वववरण अनसुारको कार्य पवहिो पििे 

तोकेको समर् र स्थानमा उपश्चस्थत भई गनुय पनेछ र आवश्र्कतानसुार थप काम गनुय पनेछ । 
२. काम गनुय पने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारमा काम गरे बापत पाउँने पाररश्रलमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो पििाई 

मालसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलमक 
उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...  बढुीनन्दा नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्र्वस्था भएका आचरण तथा 
अनशुासन सम्बन्धी व्र्वस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्र् कुन ै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ध हनु े छैन । साथै 
कार्ायिर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डमा लबदाको ठदनमा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ु पनेछ । र्सरी 
सावयजलनक लबदाको ठदनमा कार्ायिर्मा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो 
पििाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ायिर् सम्पश्चत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि सम्पश्चत्तको नोक्सानी वा वहनालमना गरेमा सो 
को िलतपूलतय वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, श्चजन्सी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत 
व्र्श्चक्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रमाश्चणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नोक्सानीको श्चततपूलतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत राश्चखनेछ ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७...  ।........।..........देश्चख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्मको िालग हनुेछ 
।  

९. कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन गदाय 
सािवसािी लनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देश्चखएमा कार्यववलधको दफा ९ बमोश्चजम करार लनश्चित अवलधको िालग थप 
हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन्त्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात) ठदन भन्दा 
बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेमा अनपुश्चस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलमक 
दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वतः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको 
ब्र्वस्था गनय वाधा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्र् कुन ैकारणिे सेवा ठदन 
असमथय भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रि गनय सक्नछे र लनजको सट्टा अको व्र्श्चक्त करारमा राश्चख काम िगाउन बाधा पने छैन 
।  

११. दावी नपगु्नेः दोश्रो पििे र्स करार बमोश्चजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थार्ी वा स्थार्ी 
लनर्शु्चक्त हनुाका िालग दाबी गनय पाउँने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुेः र्स संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  
 



गाउँपालिका/नगरपालिकाको तफय बाट :   दोस्रो पि (करार गने व्र्श्चक्त):  
हस्तािर : हस्तािर :  
नाम :    नाम : 
पद :  ठेगाना :  
कार्ायिर्को छापः  
  

अनसूुची - ५ 
(बुँदा ७.२ सँग सम्बश्चन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

बढुीनन्दा नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 
कोल्टी,बाजरुा 

सदुरुपश्चिम प्रदेश, नेपाि 
 

च.नं.         लमलतः    
प.सं.  
 

श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 
 

ववषर्ः करार सम्बन्धमा । 

तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणयर्ानसुार सूश्चचकरण गररए बमोश्चजम ............................ (पदको नाम वा 
काम) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोश्चजम लमलत २०७....।....।...  देश्चख २०७....।.....।.... सम्म 
करारमा राश्चखएको हुँदा संिग्न कार्यशतय अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवयक र व्र्वसावर्क मूल्र् मान्र्ता अनरुुप 
गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काम कतयव्र् पािना गदाय र्स गाउँपालिका/नगरपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने आचार 
संवहता र आचरणको समेत पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

बोधाथयः 
श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रमाश्चणत हाश्चजर/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता बमोश्चजमको रकम 

मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री प्रशासन शाखाः हाश्चजरीको व्र्वस्था हनु ।  
श्री वडा कार्ायिर्, ....................................  

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् । 
आज्ञािे 

डा.लबजर् भतेुत 
प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 


