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भाग – २  

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
 

नेपािको सतं्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवणेी गाउँपालिकाको गाउँ 
काययपालिकािे  बनाएको ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको 
िाधग प्रकाशन गररएको छ l  

सम्वत ्२०७५ को काययववधि  नं ५   



आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकामा करारमा प्रात्रवत्रिक कमइचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी  

कायइत्रवत्रि, २०७५  

 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकािे उपिब्ध गराउन े सवेा प्रवाह र त्रवकास त्रनर्ाइणको कार्इिाई 

व्र्वत्रथित र प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपात्रिकाको िात्रग नपेाि सरकारिे थवीकृत गरेको 

कर्इचारी दरवत्रददको अत्रधनर्ा रत्रह प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका 

आधारर्ा सवेा करारर्ा त्रिन े कार्इिाई व्र्वत्रथित गनइका िात्रग आठरार्इ त्रिवेणी गाँउ 

कार्इपात्रिकाि ेत्रर्त्रत २०७५/०५ /२७  र्ा र्ो कार्इत्रवत्रध थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  

 

१. सतं्रिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्इत्रवत्रधको नार् " आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकार्ा करारर्ा प्रात्रवत्रधक कर्इचारी 

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्इत्रवत्रध, २०७५" रहकेो छ ।  

ख. र्ो कार्इत्रवत्रध कार्इपात्रिकािे त्रनणइर् गरेको त्रर्त्रतबाट प्रारम्भ हुनछे ।  

 

२. पररभाषाः   

त्रवषर् वा प्रसगंिे अको अिइ निागेर्ा र्स कार्इत्रवत्रधर्ा- 

क.  "अध्र्क्ष वा प्रर्खु" भदनाि ेक्रर्शः गाउँपात्रिकाको अध्र्क्ष वा नगरपात्रिकाको 

प्रर्खु सम्झन ुपदइछ । 

ख.  "ऐन" भदनाि े“थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदइछ ।  

ग.  "कार्इत्रवत्रध" भदनािे “आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकार्ा करारर्ा प्रात्रवत्रधक 

कर्इचारी व्र्वथिापन सम्बदधी कार्इत्रवत्रध, २०७५” सम्झन ुपदइछ ।  

घ.  "कार्ाइिर्" भदनाि ेगाउँ कार्इपात्रिकाको कार्ाइिर् सम्झन ुपदइछ । 

ङ. "प्रात्रवत्रधक कर्इचारी" भदनाि े दफा ३(२) बर्ोत्रजर् प्रात्रवत्रधक सवेा उपिब्ध 

गराउन ेगरी व्र्वथिा भएका कर्इचारी सम्झन ुपदइछ । 

च. "सत्रर्त्रत" भदनाि े दफा ५ बर्ोत्रजर् गत्रठत अदतवाताइ तिा सतू्रचकरण सत्रर्त्रत 

सम्झन ुपदइछ । 

 

 



३. कायइत्रवत्रि िागू हुने िेि र सेवाः  

(१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तिा थिानीर् 

तहर्ा सवेा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५(४) बर्ोत्रजर् प्रात्रवत्रधक कर्इचारी करारर्ा 

राख्न ेप्रर्ोजनको िात्रग र्ो कार्इत्रवत्रध थवीकृत गरी िाग ूगररएको छ ।  

(२) कार्ाइिर्िे दहेार्को सवेासगँ सम्बत्रदधत प्रात्रवत्रधक कर्इचारी र्स कार्इत्रवत्रध बर्ोत्रजर् 

अवत्रध तोकी करारर्ा राख्न सक्नछेः  

(क) र्त्रदजत्रनर्ररङ्ग सवेासगँ सम्बत्रदधत 

(ख) कृत्रष सवेासगँ सम्बत्रदधत 

(ग) पश ुसवेासगँ सम्बत्रदधत 

(घ) वन सवेासगँ सम्बत्रदधत 

(ङ) थवाथ्र् सवेासगँ सम्बत्रदधत 

(छ) अदर् कुन ैप्रात्रवत्रधक सवेासगँ सम्बत्रदधत । 

 

४. छनौट सम्बन्िी व्यवस्थाः दफा ३ बर्ोत्रजर्का प्रात्रवत्रधक कर्इचारी कार्ाइिर्ि ेकरारर्ा 

राख्न ेप्रर्ोजनको िात्रग सतू्रचकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा दहेार् बर्ोत्रजर् हुनछेः  

(१) प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको अनसुतू्रच - १ बर्ोत्रजर् थवीकृत कार्इ त्रववरण बर्ोत्रजर् पद वा सवेा 

क्षेि तिा सम्बत्रदधत सवेा सर्हूको र्ोग्र्ता, पाररश्रत्रर्क, सवेा शतइ सर्ते तोकी सम्बत्रदधत 

कार्ाइिर्को सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुन ै सावइजत्रनक थििर्ा अनसुचूी - २ 

बर्ोत्रजर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) त्रदनको सचूना प्रकाशन गनुइपनछे । 

(२) आवेदन फारार्को नर्नूा अनसुचूी - ३ बर्ोत्रजर् हुनछे । आवेदन दथतरु गाउँपात्रिकाबाट 

त्रनधाइरण भए बर्ोत्रजर् हुनछे ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोत्रजर् पनइ आएका आवेदनहरु दहेार्को आधारर्ा दफा ५ को सत्रर्त्रति े

र्लू्र्ाङ्कन गरी सतु्रचकृत गनुइपनछे :  

क. शतै्रक्षक र्ोग्र्ता वापत - ६० (साठी) अकं, (त्रवत्रशष्ट श्रणेी वापत ६०, प्रिर् श्रेणी 

वापत ५५, त्रितीर् श्रणेी वापत ५०, ततृीर् श्रणेी वापत ४५, (त्रिभवुन 

त्रवश्वत्रवद्यािर्को अंक गणनाका आधारर्ा) । 



ख. कार्इ अनभुव वापत - १० (दश) अकं (प्रत्रत वषइ २ अकंको दरि,े प्रर्ात्रणत 

त्रववरण सिंग्न भएको हुनपुन)े । 

ग. थिानीर् बात्रसददािाई दहेार् बर्ोत्रजर् - १० (दश) अंक  

१. सम्बत्रदधत गाउँपात्रिकाको बात्रसददा भएर्ा - १० अंक 

२. सम्बत्रदधत त्रजल्िाको बात्रसददा भएर्ा - ५ अंक  

घ. अदतवाताइर्ा अत्रधकतर् २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रदान गदाइ दर्नुतर् ८ (आठ) 

र अत्रधकतर् १४ (चौध) को सीर्ात्रभि रही प्रदान गनुइपनछे ।  

४) उपदफा (१) बर्ोत्रजर् आवेदन र्ाग गदाइ प्रात्रवत्रधक कार्इ (र्त्रदजत्रनर्ररंग, थवाथ्र् तिा पश ु

त्रचत्रकत्सा िगार्तका अदर् क्षेि) का िात्रग आवश्र्क पन ेव्र्वसात्रर्क प्रर्ाणपि (िाईसदेस) 

प्राप्त गरेका व्र्त्रक्तिे र्ाि आवेदन त्रदन सक्नछेन ्। 

 

५. अन्तवाइताइ र सतू्रचकरण सत्रमत्रतः र्ाग पद सखं्र्ाका आधारर्ा कार्इत्रवत्रधको दफा (४) 

को उपदफा (३) बर्ोत्रजर् उच्चतर् अकं प्राप्त गरेका उम्र्देवारिाई प्रारत्रम्भक छनौट गनइ 

र अदतवाइताइ सर्ते त्रिई सतू्रचकरणको त्रसफाररस गनइ दहेार्को अदतरवाताइ तिा सतू्रचकरण 

सत्रर्त्रत रहनछेः 

(क) प्रर्खु प्रशासकीर् अत्रधकृत     -  सरं्ोजक 

(ख) कार्इपात्रिकािे तोकेको त्रवषर् त्रवज्ञको रुपर्ा  

सरकारी सवेाको अत्रधकृत थतरको कर्इचारी   -  सदथर् 

(ग) गाउँपात्रिकाको त्रवषर्गत शाखा प्रर्खु  - सदथर् 

६. सतू्रचकरणको त्रववरण प्रकाशन गने :  

(१) दफा ४ बर्ोत्रजर् सबभैददा बढी अंक प्राप्त गन ेउम्र्देवारहरु दफा ५ बर्ोत्रजर्को सत्रर्त्रतको 

त्रसफाररसको आधारर्ा कार्ाइिर्ि ेउम्र्देवारहरुको रोि नम्बर, नार् िर, ठेगाना, कार् 

गनइ तोत्रकएको शाखा आत्रद सर्ते उल्िखे गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनसुार सतू्रचकरणको त्रववरण 

प्रकाशन गनछे ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोत्रजर् सतू्रचकरण प्रकाशन गदाइ पद सखं्र्ा भददा दोव्बर सखं्र्ार्ा  
वैकत्रल्पक उम्र्देवारको सचूी सर्ते प्रकाशन गनुइपनछे र त्रसफाररश भएका उम्र्देवारहरुको सचूी 

सचूना पाटीर्ा सर्ते टाँस गनुइपनछे । तर आवेदन न ै कर् परेको अवथिार्ा कर् उम्र्देवार 

सतु्रचकरण गनइ सत्रकनछे ।  



(३) उपदफा (१) बर्ोत्रजर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहकेा उम्र्देवारिाई त्रछटो सञ्चार र्ाध्र्र्बाट 

जानकारी गराई सोको अत्रभिेख सर्ते राख्नपुनछे ।  

७. करार गनेः  

(१) कार्ाइिर्िे सतू्रचकृत गरेका र्खु्र् उम्र्देवारिाई ७ (सात) त्रदनको म्र्ाद त्रदई करार गनइ 

सचूना त्रदनपुनछे ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोत्रजर्को अवधी त्रभि करार सम्झौता गनइ आउन ेसतू्रचकृत उम्र्देवारसगँ 

कार्ाइिर्ि ेअनसुचूी - १ बर्ोत्रजर्को कार्इ-त्रववरण सत्रहत अनसुचूी - 4 बर्ोत्रजर्को ढाँचार्ा 

करार गनुइपनछे । उक्त अवत्रध त्रभि सम्पकइ  राख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकत्रल्पक उम्र्देवारिाई 

सचूना त्रदई करार गनइ सत्रकनछे । 

(३) उपदफा (२) बर्ोत्रजर् करार गरे पश्चात अनसुचूी - ५ बर्ोत्रजको पि कार्ाइिर्ि े

प्रात्रवत्रधक कर्इचारीिाई त्रदनपुनछे ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोत्रजर् कार्ाइिर्िे कार्इत्रववरण त्रददँा त्रवषर्गत शाखा सर्ते तोकी कार्र्ा 

िगाउन ुपनछे ।  

(५) र्स कार्इत्रवत्रध बर्ोत्रजर् करार गदाइ सार्ादर्त आत्रिइक वषइको श्रावण १ (एक) दते्रख अको 

वषइको असारसम्र्का िात्रग र्ाि करार गनुइ पनछे । तर उक्त पदि ेगनुइपन ेकार् सर्ाप्त भएर्ा वा 

पर्ाइप्त नभएर्ा वा कार्इप्रारम्भ न ैनभएको अवथिार्ा थिानीर् तहि ेकार्को बोझ र अवधी हरेी 

करारको अवधी घटाउन सक्नछे ।  

(६) उपदफा (५) बर्ोत्रजर् एक आत्रिइक वषइको त्रनत्रम्त सवेा करारर्ा त्रिएको व्र्त्रक्तिाई पनुः 

अको वषइको िात्रग सवेा करारर्ा त्रिन ु परेर्ा पनुः पररक्षण, छनौट र शरुू करार सरह र्ात्रन 

सम्झौता गररनछे ।  

(७) प्रात्रवत्रधक कर्इचारीि ेथवेच्छाि ेकरार त्रनरदतरता गनइ नचाहरे्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्त्रहना 

अगाडी कार्ाइिर्र्ा त्रित्रखत रुपर्ा जानकारी गराउन ुपनछे । र्सरी जानकारी नगराई करार अदत 

गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्त्रक्तिाई पनुः करारर्ा कार् गन ेअवसर त्रदईन ेछैन । 

(८) र्स दफा त्रवपररतको अवत्रध उल्िखे गरी वा करारर्ा उल्िखे भए भददा बढी रकर् 

भकु्तानी त्रदएर्ा त्र्सरी अवत्रध उल्िखे गन ेवा रकर् भकु्तानी गन ेकर्इचारीको तिव भत्ताबाट 

कट्टा गरी असिू उपर गररनछे र त्रवभागीर् कारवाही सर्ते गररनछे ।  

 

 

 



८. कायइ शतइ, पाररश्रत्रमक र अवत्रि :   

(१) र्स कार्इत्रवत्रध बर्ोत्रजर् सवेा करार सम्झौता गररएका प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको र्ात्रसक 

पाररश्रत्रर्क सम्बत्रदधत तह वा पदको शरुु तिब थकेिर्ा नबढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा 

उल्िेख भए बर्ोत्रजर् हुनछे । थिानीर् भत्ता पाउन े थिानर्ा नपेाि सरकारको दररेट 

बर्ोत्रजर् करारर्ा उल्िखे भए अनसुार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सत्रकनछे ।  

(२)  कार्ाइिर्ि े कार्इ-त्रववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोत्रजर् प्रगत्रतको थििगत वा वथतगुत 

प्रत्रतवेदनका आधारर्ा कार्इ सम्पादन अनसुार करारर्ा उल्िेख गरी भ्रर्ण भत्ता वा त्रफल्ड भत्ता 

उपिब्ध गराउन सक्नछे । तर करार सम्झौतार्ा उल्िखे नगररएको भ्रर्ण भत्ता, त्रफल्ड भत्ता वा 

अदर् भत्ता उपिब्ध गराउन सत्रकन ेछैन ्। 

(३) कार्ाइिर्िे करारका प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको पाररश्रत्रर्क भकु्तानी गदाइ त्रनजि े र्त्रहनाभरी 

गरेको कार्को त्रववरण (Time Sheet) सत्रहतको प्रत्रतवेदन तर्ार गनइ िगाई सम्बत्रदधत 

त्रवषर्गत शाखाको त्रसफाररशको आधारर्ा र्ाि भकु्तानी गनुइ पनछे । 

(४) र्स कार्इत्रवत्रध बर्ोत्रजर् प्रात्रवत्रधक कर्इचारीि ेकरारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पत्रछ कुन ै

पत्रन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी त्रनर्कु्ती हुनाका िात्रग कुन ैपत्रन दाबी गनइ पाउँन ेछैन । 

(५) उपदफा (१) बर्ोत्रजर् करार गदाइ कार् शरुु गन े त्रर्त्रत र अदत्र् गन े त्रर्त्रत सर्ते उल्िखे 

गनुइपनछे। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषइ भददा बढी हुन ेछैन । 

९. करार समाप्तीः  

(१) र्स कार्इत्रवत्रध बर्ोत्रजर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नपेािको सतं्रवधान बर्ोत्रजर् 

कर्इचारी सर्ार्ोजन भई खत्रटई आएर्ा त्र्थतो व्र्त्रक्तको करार थवतः अदत्र् हुनछे । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको कार्इ सदतोषजनक नभएको भत्रन कार्इरत 

त्रवषर्गत शाखा वा कार्ाइिर्िे त्रसफाररश गरेर्ा कार्इत्रपिकािे आवश्र्क छानत्रवन गनइ िगाई 

सफार्को र्ौका त्रदई कार्ाइिर्िे जनुसकैु अवथिार्ा करारबाट हटाउन सत्रकनछे ।  

१०. त्रवत्रविः र्स कार्इत्रवत्रध कार्ाइदवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनुइ परेर्ा र्स कार्इत्रवत्रध तिा 

प्रचत्रित काननूसगँ नबात्रझन ेगरी गाउँपात्रिकािे आवश्र्क त्रनणइर् गनइ सक्नछे ।  

  



अनसुचूी - १ 

(बुँदा ४.१सगँ सम्बत्रदधत कार्इत्रववरणको ढाँचा) 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँ कार्इपात्रिकको कार्ाइिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

प्रदशे न.ं १, नपेाि 

 
कायइ त्रववरणको नमुनाः 

प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको पद नार्ः  कार् गनुइपन ेथिानः 

प्रात्रवत्रधक कर्इचारीको नार्ः       

सपुररवेक्षकः  प्रत्रतवेदन पशे गनुइपन ेअत्रधकारीः  

कायइ त्रववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

  



अनसुचूी - २ 

(बुँदा ४.१सगँ सम्बत्रदधत आवेदनको ढाँचा) 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँ कार्इपात्रिकको कार्ाइिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

प्रदशे न.ं १, नपेाि 

 
करारमा सेवा त्रिने सम्बन्िी सचूना 

(सचुना प्रकात्रशत त्रर्त्रत : २०७  /    /     ) 

 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको िागी ..............................(त्रवषर्गत शाखा) र्ा रहने 

गरी .............................................................(पद) को रुपर्ा दहेार्को 

सखं्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्रात्रवत्रधक कर्इचारी करारर्ा राख्न ुपन ेभएकािे र्ोग्र्ता पगुेका नपेािी 

नागररकहरुिे र्ो सचूना प्रकात्रशत भएको त्रर्त्रति े१५ (पदर) त्रदन त्रभि त्रदनको २:०० बजेसम्र् 

राजथव त्रतरेको रत्रसद सत्रहत दरखाथत त्रदन हुन सम्वत्रदधत सवैको िात्रग र्ो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतरु, कार्इ–त्रववरण, पाररश्रत्रर्क, सवेाका शतइहरु 

सत्रहतको त्रवथततृ त्रववरण कार्ाइिर्बाट वा वेवसार्ट www. 

aathraitribenimun.gov.np बाट उपिब्ध हुनछे ।  

पद नार्  सखं्र्ा 

  

  

२. शैत्रिक योग्यता र अनुभव (नमुना) : 

१. नेपािी नागररक । 

२. दर्नूतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाि सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त त्रवश्वत्रवद्यािर्वाट Civil 

Engineering र्ा थनातक (BE) र कुनै सम्बि त्रवषर्र्ा त्रवषर्र्ा थनातकोत्तर गरेको । 

३. अनभुवको हकर्ा BE उतीणइ गरी सम्बि कार्इर्ा कम्तीर्ा 1 वषइको कार्इ अनुभव भएको  ।  

४. 18 वषइ उरे्र पुरा भई 35 वषइ ननाघेको हुनुपने । 

५. नेपाि र्त्रदजत्रनर्ररङ्ग काउत्रदसिर्ा दताइ भएको (प्रर्ाणपि) । 

६. अदर् प्रचत्रित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 



३. दरखास्तमा सिंग्न गनुइपनेः उम्र्देवारको व्र्त्रक्तगत त्रववरण, शतै्रक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ात्रणत 

प्रत्रतत्रित्रप, नपेािी नागररकताको प्रर्ाणपिको प्रर्ात्रणत प्रत्रतत्रित्रप, अनभुवको प्रर्ात्रणत 

प्रत्रतत्रित्रप तिा प्रचत्रित नपेाि काननू बर्ोत्रजर् त्रवत्रभदन काउत्रदसि वा पररषद ्वा अदर्र्ा 

दताइ भएको प्रर्ात्रणत प्रत्रतत्रित्रप सिंग्न हुनपुनछे । पशे गररन े सब ै प्रत्रतत्रित्रपको पछाडी 

उम्र्देवार थवर्ंिे हथताक्षर गरी प्रर्ात्रणत गन े।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी - ३ 

(बुँदा ४.२ सगँ सम्बत्रदधत दरखाथत फारार्को ढाँचा) 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँ कार्इपात्रिकको कार्ाइिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

प्रदशे न.ं १, नपेाि 

 
करारको िात्रग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्त्रक्तक त्रववरण 

 नार् िर

  
(दवेनागरीर्ा)  

(अंगे्रजी ठूिो अक्षरर्ा)  त्रिङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गने त्रजल्िा : त्रर्त्रत : 

थिार्ी 

ठेगाना 
क) 

त्रजल्िा 

ख) न.पा./गा.त्रव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोि 

: 

ङ) र्ागइ/घर नं. : च) फो नं. 

पिाचार गने ठेगाना : ईर्ेि 

बाबकुो नार्, िर : जदर् त्रर्त्रत :             (त्रव.सं.र्ा)              (ईत्रथव संवतर्ा) 

बाजेको नार्, िर : हािको उर्रे :             वषइ            र्त्रहना 

(ख) शैत्रक्षक र्ोग्र्ता/तात्रिर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको िात्रग चात्रहने आवश्र्क दर्नूतर् शैत्रक्षक र्ोग्र्ता/तात्रिर् र्ाि 

उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 

योग्यता 
त्रवश्वत्रवद्यािय/बोर्इ/तात्रिम 

त्रदने ससं्था 

शैत्रिक 

उपात्रि/तात्रिम  

सकंाय शे्रणी/प्रत्रत

शत 

मूि त्रवषय 

शैत्रक्षक र्ोग्र्ता      

     

तात्रिर्      

(ग) अनुभव सम्बन्िी त्रववरण  

कायाइिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवत्रि 

देत्रख सम्म 

       

       
र्ैिे र्स दरखाथतर्ा खिुाएका सम्पणूइ त्रववरणहरु सत्र् छन ् । दरखाथत बझुाएको पदको सचूनाको िात्रग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुन ै

सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको ठहररएर्ा प्रचत्रित काननू बर्ोत्रजर् सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्र्ेदवारिे पािना गने भनी 

प्रचत्रित काननू तिा र्स दरखाथत फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उल्िेत्रखत सब ैशतइ तिा त्रनर्र्हरु पािना गनइ र्दजरु गदइछु । सािै करारर्ा 

हालसालै खखचेको 
पासपोर्ट साईजको 
परैु िुखाकृति देखखने 
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारले 
दस्िखि 



उल्िेत्रखत शतइहरु पणूइ रुपर्ा पािना गनेछु र करारको सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाइ कत्रम्तर्ा ३ र्त्रहनाको पवूइ सचूना त्रदई 

कार्ाइिर्र्ा त्रनवेदन त्रदनछुे । 
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 

 

 

 

त्रमत्रत: 

कार्ाइिर्िे भनेः 

रत्रसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 

दरखाथत रुज ुगनेको नार् र दथतखतः 

त्रर्त्रत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत 

गनेको दथतखत 

त्रर्त्रत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सचूनार्ा उल्िेत्रखत िगार्त त्रनम्नत्रित्रखत कागजातहरु अत्रनवार्इ रुपर्ा उम्र्देवार आफैिे प्रर्ात्रणत गरी पेश गनुइ 

पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपिको प्रत्रतत्रित्रप,   (२) सर्कक्षता र सम्बि आवश्र्क पनरे्ा सो को प्रत्रतत्रित्रप, (३) 

दर्नूतर् शैत्रक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपि र चाररत्रिक प्रर्ाणपिको प्रत्रतत्रित्रप, प्रात्रवत्रधक कार्इ (र्त्रदजत्रनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पश ुत्रचत्रकत्सा 

िगार्तका अदर् क्षेि) का िात्रग आवश्र्क पने व्र्वसात्रर्क प्रर्ाणपि (िाईसेदस)को प्रत्रतत्रित्रप, तात्रिर् र अनभुव आवश्र्क पनरे्ा सो 

सर्ेतको प्रत्रतत्रित्रप, आत्रद । 



अनुसचूी - ४ 

(बुँदा ७.१ सगँ सम्बत्रदधत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 

 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँ कार्इपात्रिकाको कार्ाइिर्, (र्सपत्रछ पत्रहिो पक्ष भत्रनएको) र 

....................त्रजल्िा, ...................गाउँपात्रिका, वडा न.ं ..... बथन े श्री 

............................................................ (र्सपत्रछ दोश्रो पक्ष भत्रनएको) का 

बीच आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको 

.................................................(र्त्रदजत्रनर्र) को कार्काज गनइ गराउन त्रर्त्रत 

२०७५/......./...... को त्रनणइर् अनसुार दहेार्का कार्इ/शतइको अत्रधनर्ा रत्रह दोश्रो पक्षि े

पत्रहिो पक्षिाई सवेा उपिब्ध गराउन र्दजरु भएकाि ेर्ो करारको सझंौता गरी एक/एक प्रत्रत 

आपसर्ा बतु्रझ त्रिर्ौं त्रदर्ौं : 

१. कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोत्रकएको सिंग्न कार्इ त्रववरण 

अनसुारको कार्इ पत्रहिो पक्षिे तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपत्रथित भई गनुइ पनछे र 

आवश्र्कतानसुार िप कार् गनुइ पनछे । 

२. काम गनुइ पने स्थान :  

      

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

....।  

३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रत्रमक : प्रत्र्के र्त्रहना व्र्त्रतत भएपत्रछ, पत्रहिो 

पक्षि े दोश्रो पक्षिाई र्ात्रसक रुपर्ा रु. .........(अक्षरेपी रु. 

.............................. पाररश्रत्रर्क उपिब्ध गराउनछे ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षि े गाउँपात्रिकाको प्रचत्रित काननूर्ा ब्र्वथिा भएका 

आचरण तिा अनशुासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनुइ पनछे ।  

५. त्रवदाः दोस्रो पक्षिाई साबइजत्रनक त्रबदा बाहके अदर् कुन ैपत्रन त्रकत्रसर्को त्रबदा उपिब्ध 

हुन े छैन । साि ैकार्ाइिर्को िात्रग आवश्र्क परेको खण्डर्ा त्रबदाको त्रदनर्ा पत्रन सवेा 

उपिब्ध गराउन ुपनछे । र्सरी सावइजत्रनक त्रबदाको त्रदनर्ा कार्ाइिर्र्ा कार् िगाए बापत 

र्ात्रसक करार रकर्को दार्ासाहीि ेरकर् दोश्रो पक्षिाई त्रदईनछे ।  



६. कायाइिय सम्पत्रिको सरुिाः दोस्रो पक्षि े कार्ाइिर्को चि अचि सम्पत्रत्तको 

नोक्सानी वा त्रहनात्रर्ना गरेर्ा सो को क्षत्रतपतू्रतइ वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षि े

पत्रहिो पक्षिाई त्रदन ुपनछे । 

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ाइिर्को कागजपि, त्रजदसी सार्ान एवं गोप्र् कुरा वा 

कागजात कुन ै अनत्रधकृत व्र्त्रक्त वा दशेिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ात्रणत भएर्ा दोस्रो 

पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको त्रततपतू्रतइ दोश्रो पक्षबाट भराईनछे 

र कािो सचूीर्ा सर्ते रात्रखनछे ।   

८. करार अवत्रिः र्ो करार २०७...  ।........।..........दते्रख िाग ुभई २०७.....असार 

१५ सम्र्को िात्रग हुनछे ।  

९. कायइसम्पादन मूल्यांकनः पत्रहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्इ सम्पादन र्लू्र्ांकन गन ेर सो 

र्लू्र्ांकन गदाइ सािवसािी त्रनरदतरता त्रदन उपर्कु्त दते्रखएर्ा कार्इत्रवत्रधको दफा ९ 

बर्ोत्रजर् करार त्रनत्रश्चत अवत्रधको िात्रग िप हुन सक्नछे । 

१०. पाररश्रत्रमक कट्टी र करार सेवाको शतइको अन््यः दोश्रो पक्षिे पत्रहिो पक्षिाई 

िगातार ७ (सात) त्रदन भददा बढी उक्त सवेा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सवेा त्रदन 

नसकेर्ा अनपुत्रथित रहकेो अवत्रधको पाररश्रत्रर्क दार्ासात्रहि ेकट्टा गररनछे र सो भददा 

बढी सवेा नगरेर्ा थवतः र्ो सझंौता पत्रहिो पक्षि ेरि गरी अको ब्र्वथिा गनइ वाधा पन े

छैन । दोश्रो पक्षि ेशारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कुन ैकारणिे सवेा त्रदन असर्िइ 

भएर्ा वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेर्ा 

दोश्रो पक्षसगंको सझंौता रि गनइ सक्नछे र त्रनजको सट्टा अको व्र्त्रक्त करारर्ा रात्रख कार् 

िगाउन बाधा पन ेछैन ।  

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोत्रजर् कार् गरेकै आधारर्ा पत्रछ कुन ैपत्रन पदर्ा 

अथिार्ी वा थिार्ी त्रनर्तु्रक्त हुनाका िात्रग दाबी गनइ पाउँन ेछैन/गन ेछैन । 

१२. प्रचत्रित कानून िागू हुनेः र्स सझंौतार्ा उल्िखे नभएको कुरा प्रचत्रित नपेाि काननू 

बर्ोत्रजर् हुनछे ।  

 

गाउँपात्रिकाको तफइ बाट :   दोस्रो पि (करार गने 

व्यत्रि):  

हथताक्षर : हथताक्षर :  

नार् :    नार् : 

पद :  ठेगाना :  

कार्ाइिर्को छापः  



अनसुचूी - ५ 

(बुँदा ७.२ सगँ सम्बत्रदधत करार सचूना पिको ढाँचा) 

आठरार्इ त्रिवेणी गाउँ कार्इपात्रिकको कार्ाइिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

प्रदशे न.ं १, नपेाि 

च.न.ं         त्रर्त्रतः    

प.स.ं  

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

ठेगाना ......................... 

 
त्रवषर्ः करार सम्बन्िमा । 

तपाईिाई त्रर्त्रत २०७...।....।... त्रनणइर्ानसुार सतू्रचकरण गररए बर्ोत्रजर् 

............................ (पदको नार् वा कार्) का िात्रग र्ससैाि सिंग्न करार (सम्झौता) 

बर्ोत्रजर् त्रर्त्रत २०७....।....।...  दते्रख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा रात्रखएको हुदँा 

सिंग्न कार्इशतइ अनरुुप आफनो कार् र्र्ाददारीपवूइक र व्र्वसात्रर्क र्लू्र् र्ादर्ता अनरुुप 

गनुइहुन जानकारी गरार्दछ । सािै आफ्नो कार् कतइव्र् पािना गदाइ र्स गाउँपात्रिकाको 

कर्इचारीि ेपािना गनुइपन ेआचार सतं्रहता र आचरणको सर्ते पररपािना हुन जानकारी गरार्दछ 

।  

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

प्रर्खु प्रशासकीर् अत्रधकृत 

बोिाथइः 

श्री आत्रिइक प्रशासन शाखाः प्रर्ात्रणत हात्रजर/Time Sheet सत्रहतको प्रत्रतवेदनका 

आधारर्ा सम्झौता बर्ोत्रजर्को रकर् र्ात्रसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनहुुन ।  

श्री प्रशासन शाखाः हात्रजरीको व्र्वथिा हुन ।  

श्री वडा कार्ाइिर्, ....................................  

गाउँ कार्इपात्रिकाको कार्ाइिर् । 

 

प्रमाखणत लमतत २०७५/०५/२७                                           आज्ञािे, 
                                                     रुद्रप्रसाद धयौपाने   

प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत 


