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बर्जु गाउँ पालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालशि

बर्जु रार्पत्र
खण्ड: २ संख्या: ९ लमति:2077/१०/१५
भाग -२

बर्जु गाउँ पालिका

नेपािको संववधानको धारा २२६ बमोक्र्म िथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को
दफा

१०२

र

कायुपालिकाको

बर्जु

गाउँ पालिका

बैठकिे

प्रकाशन गररएको छ ।

बनाएको

कायुसम्पादन

तनयमाविी

२०७५

बमोक्र्म

गाउँ

यो कायुववधध सवुसाधारणको र्ानकारीको िाधग

वर्जु गाउँ पालिकामा करारमा र्नशतिी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायुववधध (दोस्रो संशोधन), २०७5
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संशोधन गने ऐन

संशोधन लमति

वर्जु गाउँ पालिकामा करारमा र्नशक्ति व्यवस्थापन गने सम्बन्धी ( पहििो संशोधन) कायुववधध, २०७७

लमतििः २०७७।०६।११

वर्जु गाउँ पालिकामा करारमा र्नशक्ति व्यवस्थापन गने सम्बन्धी ( दोस्रो संशोधन) कायुववधध, २०७७

लमतििः २०७७। १०।१५

वर्जग
ु ाउँ पालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास तनिाुणको कायुिाई व्यवस्थिि र प्रभावकारी बनाउन यस
गाउँ पालिकाको िागग नेपाि सरकारिे थवीकृि गरे को किुचारी दरवस्ददको अगधनिा रहह ररक्ि पदिा आवश्यक
र्नशस्क्ि करार सम्झौिाका आधारिा सेवा करारिा लिने कायुिाई व्यवस्थिि गनुका िागग वर्जु गाँउ सभािे
लिति २०७५/१२/२९ िा यो कायुववगध थवीकृि गरी र्ारी गरे को छ ।
१.

संक्षिप्ि नाम र प्रारम्भिः
क. यस कायुववगधको नाि " वर्जु गाउँ पालिकािा करारिा प्राववगधक किुचारी व्यवथिापन सम्बदधी
कायुववगध, २०७5" रहे को छ ।
ख. यो कायुववगध कायुपालिकािे तनणुय गरे को लितिबाट प्रारम्भ हजनेछ ।

२.

पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अिु निागेिा यस कायुववगधिाक.

"अध्यक्ष " भदनािे वर्जु गाउँ पालिकाको अध्यक्ष सम्झनज पदु छ ।

ख.

"ऐन" भदनािे “थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनज पदुछ ।

ग.

"कायुववगध" भदनािे “ वर्जु गाउँ पालिकािा करारिा प्राववगधक किुचारी व्यवथिापन सम्बदधी
कायुववगध, २०७५” सम्झनज पदु छ ।

घ.

"कायाुिय" भदनािे गाउँ कायुपालिकाको कायाुिय सम्झनज पदु छ ।

ङ.

"प्राववगधक किुचारी" भदनािे दफा ३(२) बिोस्र्ि प्राववगधक सेवा उपिब्ध गराउने गरी व्यवथिा
भएका किुचारी सम्झनज पदुछ ।

च.
३.

"सलिति" भदनािे दफा ५ बिोस्र्ि गहिि अदिवािाु ििा सूगचकरण सलिति सम्झनज पदु छ ।

कायुववधध िागू िजने िेत्र र सेवािः (१) थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)
ििा थिानीय िहिा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथिाको दफा १५(४) बिोस्र्ि प्राववगधक किुचारी करारिा
राख्ने प्रयोर्नको िागग यो कायुववगध थवीकृि गरी िागू गररएको छ ।
(२) कायाुियिे दे हायको सेवासँग सम्बस्दधि प्राववगधक किुचारी यस कायुववगध बिोस्र्ि अवगध िोकी
करारिा राख्न सक्नेछः
(क) इस्दर्तनयररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधि
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधि
(ग) पशज सेवासँग सम्बस्दधि
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधि
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(ङ) थवाथ्य सेवासँग सम्बस्दधि
(छ) अदय कजनै प्राववगधक सेवासँग सम्बस्दधि ।
४.

¶ प्रतियोधगिाको ककलसम र छनौट सम्बन्धी व्यवस्थािः दफा ३ बिोस्र्िका प्राववगधक किुचारी कायाुियिे
करारिा राख्ने प्रयोर्नको िागग प्रतियोगगिाको ककलसि र छनौट सम्बदधी व्यवथिा दे हाय बिोस्र्ि हजनेछः
¶(१) छनौट सलमतििः लिखखि परीक्षा सञ्चािन प्रयोर्नका िागग दे हाय बिोस्र्िको सलिति रहनेछः
(क)

प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि

(ख)

सम्बस्दधि ववषयगि शाखा प्रिजख

(ग)

किुचारी प्रशासन हेने शाखा प्रिख
ज

(२) आवश्यक र्नशस्क्िको

- संयोर्क
-सदथय
- सदथय-सगचव

अनजसूगच - १ बिोस्र्ि थवीकृि कायु वववरण बिोस्र्ि पद वा सेवा

क्षेत्र ििा सम्बस्दधि सेवा सिह
ू को योग्यिा, पाररश्रलिक, सेवा शिु सिेि िोकी सम्बस्दधि कायाुियको
सूचनापाटी, वेभसाईट ििा अदय कजनै सावुर्तनक थिििा अनजसूची - २ बिोस्र्िको ढाँचािा कम्िीिा ७

(साि) हदनको सच
ू ना प्रकाशन गनप
जु नेछ ।
(३) आवेदन फारािको निन
ू ा अनस
ज च
ू ी - ३ बिोस्र्ि हजनेछ । आवेदन दथिरज गाउँ पालिकाबाट
तनधाुरण भए बिोस्र्ि हजनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोस्र्ि आवेदन िाग गदाु प्राववगधक कायु (इस्दर्तनयररंग, थवाथ्य ििा पशज
गचककत्सा िगायिका अदय क्षेत्र) का िागग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रिाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्ि गरे का
व्यस्क्ििे िात्र आवेदन हदन सक्नेछन ्

¶(५) यस बर्जु गाउँ पालिकाको िागग आवश्यक ििा ररक्ि रहे को कजनै पदको िागग लिखखि,
प्रयोगात्िक ििा अदिवाुिाु परीक्षा लिई उम्िेदवार छनौट गनु सककनेछ ।

¶(६) उपदफा (३) िा र्जनसक
ज ै कजरा िेखखएको भए िापतन श्रेणीववहहन किुचारीको हकिा अदिवाुिाु
परीक्षाबाट छनौट गनु सककनेछ । प्रयोगात्िक परीक्षा लिने सम्बदधिा कािको प्रकृतिको आधारिा बर्जु
गाउँ पालिकािे तनधाुरण गनु सक्नेछ ।

¶(७) उपदफा (४) िा उस्लिखखि परीक्षाहरु िध्ये सवुप्रिि लिखखि परीक्षा सञ्चािन गनप
जु नेछ ।
लिखखि परीक्षाको उविणाुङ्क ४० प्रतिशि हजनेछ ।लिखखि परीक्षािा अनतज िुणु हजने उम्िेदवारिाई बाँकी छनौट
परीक्षािा संिग्न गररनेछैन ।
तर उपदफा(७) िा र्न
ज सक
ज ै कजरा उलिेख गरे िापतन लिखखि परीक्षािा सहभागी भई उिीणु भएका

परीक्षािीहरु िध्येबाट दे हाय बिोस्र्ि नतिर्ा प्रकाशन गरर बाँकी परीक्षािा संिग्न गराईनेछ ।1

१

 पहिलो संशोधनद्धारा थप
२¶ दोस्रो संशोधनद्धारा थप
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िाग पदसंख्या

उिीण उम्िेदवारको संख्या

१

३

३

५

२

४

४

७

५

८

६

९

७

११

९

१३

८

१२

१० वा सोभददा बढी

िाग पदसंख्याको ५०% िप

िर उम्िेदवारहरुको आवदे न नै कि परे िा वा लिखखि परीक्षाबाट कि संख्यािा उम्िेदवारहरु
उविणु भएको अवथिािा उविणु उम्िेदवारहरुिाई नै बाँकी परीक्षािा संिग्न गराउन बाधा पने छै न ।

¶(१०) अस्दिि चरणको परीक्षाको रुपिा दे हाय बिोस्र्िको अदिवाुिाु परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।
अदिवाुिाु प्राप्िाङ्क िालिका
दयूनिि शैक्षक्षक योग्यिाको
श्रेणी

प्रिि द्ववतिय
१

िि
ृ ीय

0.5

0

१

िागिलिो
योग्यिा

थिानीय

सम्बस्दधि क्षेत्रको

बालसददा

ववषयवथिज सम्बदधी ज्ञान

१

४

१४

१

४

१४

वापि

र्म्िा

२०

नोटः अदिरवािाुको "सम्बस्दधि क्षेत्रको ववषयवथिज सम्बदधी ज्ञान" क्िष्टरिा दयूनिि ४०% / र अगधकिि
७०% को लसिा लभत्र रही अंक प्रदान गनजप
ु नेछ । सो भददा बढी वा घटी अंक प्रदान गनप
जु रे िा सम्बस्दधि सदथयिे
थपष्टीकरण सिेि िेखी पेश गनप
जु नेछ ।
५.

¶ अन्िवाुिाु र लसफाररस सलमतििः िाग पद संख्याका आधारिा कायुववगधको दफा (४) को उपदफा (६) (७)
(८)

बिोस्र्ि उच्चिि अंक प्राप्ि गरे का उम्िेदवारिाई छनौट गनु र अदिवाुिाु सिेि लिई सगू चकरणको

लसफाररस गनु दे हायको अदिरवािाु ििा सगू चकरण सलिति रहनेछः
(क)

प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि

¶(ख)

संयोर्किे िोकेको ववषय ववज्ञको रुपिा

- संयोर्क

सरकारी सेवाको अगधकृि थिरको किुचारी

६.

- सदथय

¶(ग)

सम्बस्दधि ववषयगि शाखा प्रिख
ज

-सदथय

¶(घ)

किुचारी प्रशासन हे ने शाखा प्रिजख

-सदथय-सगचव2

¶अक्न्िम नतिर्ाको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बिोस्र्ि सबैभददा बढी अंक प्राप्ि गने
उम्िेदवारहरु

दफा

५

बिोस्र्िको

सलितिको

लसफाररसको

आधारिा

वर्जु

गाउँ पालिका

कायाुियिे

उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि िर, िे गाना, काि गनु िोककएको शाखा आहद सिेि उलिेख गरी
योग्यिाक्रि अनजसार अस्दिि नतिर्ाको वववरण प्रकाशन गनेछ ।
1

¶दोस्रो संशोधनद्धारा थप
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¶(२) उपदफा (१) बिोस्र्ि अस्दिि नतिर्ा 0प्रकाशन गदाु िाग पद संख्याको अनप
ज ाििा पँचास
प्रतिशिसम्ि र कम्िीिा एक र्नासम्ि योग्यिाक्रिको आधारिा वैकस्लपक उम्िेदवारको सूची सिेि
प्रकाशन गनजप
ु नेछ र लसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेि टाँस गनप
जु नेछ ।
िर आवेदन नै कि परे को अवथिािा कि उम्िेदवार सजगचकरण गनु सककनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोस्र्िका योग्यिाक्रििा रहे का उम्िेदवारिाई तछटो सञ्चार िाध्यिबाट र्ानकारी
गराई सोको अलभिेख सिेि राख्नजपनेछ ।
७.

करार गनेिः (१) कायाुियिे सूगचकृि गरे का िजख्य उम्िेदवारिाई ७ (साि) हदनको म्याद हदई करार गनु
सच
ू ना हदनप
ज नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्र्िको अवधी लभत्र करार सम्झौिा गनु आउने सूगचकृि उम्िेदवारसँग
कायाुियिे अनजसूची - १ बिोस्र्िको कायु-वववरण सहहि अनजसूची - 4 बिोस्र्िको ढाँचािा करार गनप
जु नेछ
। उक्ि अवगध लभत्र सम्पकु राख्न नआएिा क्रिशः वैकस्लपक उम्िेदवारिाई सच
ू ना हदई करार गनु सककनेछ
।
(३) उपदफा (२) बिोस्र्ि करार गरे पश्चाि अनजसूची - ५ बिोस्र्को पत्र कायाुियिे प्राववगधक
किुचारीिाई हदनप
ज नेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोस्र्ि कायाुियिे कायुवववरण हदँ दा ववषयगि शाखा सिेि िोकी काििा िगाउनज
पनेछ ।
(५) यस कायुववगध बिोस्र्ि करार गदाु आगिुक वषुको श्रावण १ (एक) दे खख अको वषुको
असारसम्िका िागग िात्र करार गनजु पनेछ । िर उक्ि पदिे गनप
जु ने काि सिाप्ि भएिा वा पयाुप्ि
नभएिा वा कायुप्रारम्भ नै नभएको अवथिािा थिानीय िहिे कािको बोझ र अवधी हे री करारको अवधी
घटाउन सक्नेछ।
¶(६) उपदफा (५) बिोस्र्ि एक आगिुक वषुको तनस्म्ि सेवा करारिा लिएको व्यस्क्ििाई पजनः अको
वषुको िागग सेवा करारिा लिनज परे िा तनर्िे पदीय स्र्म्िेवारी ईिाददाररिापूवक
ु तनवाुह गरी कायुसम्पादन
सदिोषर्नक भएको व्यहोरा प्रिजख प्रशासकीय अगधकृििे लसफाररस गरी कायुपालिकािे करार अवगध म्याद
िपको तनणुय गरे िा शरू
ज करार सरह िातन सम्झौिा गररनेछ ।
(७) प्राववगधक किुचारीिे थवेच्छािे करार तनरदिरिा गनु नचाहे िा कम्िीिा १ (एक) िहहना अगाडी
कायाुियिा लिखखि रुपिा र्ानकारी गराउनज पनेछ । यसरी र्ानकारी नगराई करार अदि गरी काि छोडेिा
त्यथिो व्यस्क्ििाई पन
ज ः करारिा काि गने अवसर हदईने छै न ।
(८) यस दफा ववपररिको अवगध उलिेख गरी वा करारिा उलिेख भए भददा बढी रकि भक्
ज िानी
हदएिा त्यसरी अवगध उलिेख गने वा रकि भजक्िानी गने किुचारीको ििव भिाबाट कट्टा गरी असूि उपर
गररनेछ

3

।
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¶ दोस्रो संशोधनद्धारा थप
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८.

कायु शिु, पाररश्रलमक र अवधध :

(१) यस कायुववगध बिोस्र्ि सेवा करार सम्झौिा गररएका प्राववगधक

किुचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बस्दधि िह वा पदको शजरु ििब थकेििा नबढ्ने गरी करार सम्झौिािा
उलिेख भए बिोस्र्ि हजनेछ । अदय सजववधाको हकिा प्रचलिि कानजन विोस्र्ि एव कायाुियको वर्ेट
व्यवथिापनको अवथिा हे री आपसी सिझदारीिा तनधाुरण गनु सककनेछ ।
(२) कायाुियिे कायु-वववरणिा उलिेख भए बिोस्र्ि प्रगतिको थििगि वा वथिग
ज ि प्रतिवेदनका
आधारिा कायु सम्पादन अनजसार करारिा उलिेख गरी भ्रिण भिा वा कफलड भिा उपिब्ध गराउन सक्नेछ
।
िर करार सम्झौिािा उलिेख नभएको भ्रिण भिा कफलड भिा वा अदय भिा कायाुियिे उपिव्ध
गराउँ दा ववशेष कािको िागी पिाइएको र ववशेष खचु हजने भनी प्रिाखणि गरी उपिव्ध गराउनजपनेछ।
(३) कायाुियिे करारका प्राववगधक किुचारीको पाररश्रलिक भजक्िानी गदाु तनर्िे िहहनाभरी गरे को
कािको वववरण (Time Sheet) सहहिको प्रतिवेदन ियार गनु िगाई सम्बस्दधि ववषयगि शाखाको
लसफाररशको आधारिा िात्र भजक्िानी गनजु पनेछ ।
(४) यस कायुववगध बिोस्र्ि प्राववगधक किुचारीिे करारिा काि गरे कै आधारिा पतछ कजनै पतन पदिा
अथिायी वा थिायी तनयक्
ज िी हजनाका िागग कजनै पतन दाबी गनु पाउँ ने छै न ।
(५) उपदफा (१) बिोस्र्ि करार गदाु काि शजरु गने लिति र अदत्य गने लिति सिेि उलिेख
गनजप
ु नेछ। िर त्यथिो करारको अवधी एक पटकिा १ (एक) वषु भददा बढी हजने छै न ।
९.

करार समाप्िीिः (१) यस कायुववगध बिोस्र्ि करार गररएको पद वा दरबददीिा नेपािको संववधान बिोस्र्ि
किुचारी सिायोर्न भई वा सघीइ वा प्रदे श कानजन विोस्र्ि खहटई आएिा त्यथिो व्यस्क्िको करार थविः
अदत्य हजनेछ ।
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राववगधक किुचारीको कायु सदिोषर्नक नभएको भतन कायुरि ववषयगि
शाखा वा कायाुियिे लसफाररश गरे िा अध्यक्ष वा प्रिख
ज िे आवश्यक छानववन गनु िगाई सफाइको िौका
हदई कायाुियिे र्जनसक
ज ै अवथिािा करारबाट हटाउन सककनेछ ।

१०.

ववववधिः यस कायुववगध कायाुदवयन क्रििा िप व्यवथिा गनजु परे िा यस कायुववगध ििा प्रचलिि कानूनसँग
नबाखझने गरी गाउँ पालिकािे आवश्यक तनणुय गनु सक्नेछ ।
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अनस
ज च
ू ी - १
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्दधि कायुवववरणको ढाँचा)
वर्जु गाउँ कायुपालिकको कायाुिय
अिहहवेलहा सजनसरी
प्रदे श नं. १ नेपाि
कायु वववरणको नमजनािः
किुचारीको पद नािः

काि गनजप
ु ने थिानः

किुचारीको नािः
सजपररवेक्षकः

प्रतिवेदन पेश गनजप
ु ने अगधकारीः

कायु वववरणिः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनस
ज च
ू ी - २
(बजँदा ४.१सँग सम्बस्दधि आवेदनको ढाँचा)
वर्जु गाउँ कायुपालिकको कायाुिय
अिहहवेलहा सजनसरी
प्रदे श नं १ नेपाि
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
(सच
ज ना प्रकालशि लिति :
.........गाउँ पालिकाको

िागी

/

..............................(ववषयगि

/

)
शाखा)

िा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपिा दे हायको संख्या र योग्यिा भएको प्राववगधक किुचारी
करारिा राख्नज पने भएकािे योग्यिा पजगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकालशि भएको लितििे १५ (पदर)
हदन लभत्र हदनको २:०० बर्ेसम्ि रार्थव तिरे को रलसद सहहि दरखाथि हदन हजन सम्वस्दधि सवैको िागग यो
सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराि, दरखाथि दथिरज , कायु–वववरण, पाररश्रलिक, सेवाका शिुहरु सहहिको
ववथिि
ृ वववरण कायाुियबाट वा वेवसाइट www. ………………. बाट उपिब्ध हजनेछ ।
पद नाि

संख्या

२. शैक्षिक योग्यिा र अनजभव (नमजना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. दयन
ू िि योग्यिा (र्थिैः नेपाि सरकारवाट िादयिा प्राप्ि ववश्वववद्याियवाट C iv il E n g ineering िा
थनािक (B.E) र कजनै सम्बद्ध ववषयिा ववषयिा थनािकोिर गरे को ।
३. अनजभवको हकिा B.E उिीणु गरी सम्बद्ध कायुिा कम्िीिा ...... वषुको कायु अनजभव भएको ।
४. .... वषु उिेर परज ा भई .... वषु ननाघेको हजनजपने ।
५. नेपाि इस्दर्तनयररङ्ग काउस्दसििा दिाु भएको (प्रिाणपत्र) ।
६. अदय प्रचलिि कानन
ज द्वारा अयोग्य नभएको ।

३. दरखास्िमा संिग्न गनप
जु नेिः उम्िेदवारको व्यस्क्िगि वववरण, शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाखणि प्रतिलिवप, नेपािी
नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रिाखणि प्रतिलिवप, अनभ
ज वको प्रिाखणि प्रतिलिवप ििा प्रचलिि नेपाि कानून
बिोस्र्ि ववलभदन काउस्दसि वा पररषद् वा अदयिा दिाु भएको प्रिाखणि प्रतिलिवप संिग्न हजनप
ज नेछ । पेश
गररने सबै प्रतिलिवपको पछाडी उम्िेदवार थवयंिे हथिाक्षर गरी प्रिाखणि गने ।

वर्जु गाउँ पालिकामा करारमा र्नशक्ति व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायुववधध, २०७5

बर्जु गाउँ पालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या ९ लिति २०७७।१०।१५

अनजसूची - ३
(बजँदा ४.२ सँग सम्बस्दधि दरखाथि फारािको ढाँचा)
वर्जु गाउँ कायुपालिकको कायाुिय

हािसािै खखचेको
पासपोटु साईर्को

अिहहवेलहा सजनसरी

परज ै िख
ज ाकृति दे खखने

प्रदे श नं. १ नेपाि

फोटो यहाँ टाथने र
फोटो र फाराििा
पने गरी उम्िेदवारिे

करारको िाधग दरखास्ि फाराम

दथिखि

(क) वैयस्क्िक वववरण
नाि

िर

(दे वनागरीिा)
(अंग्रेर्ी िूिो अक्षरिा)

लिङ्ग:

नागररकिा नं:
थिायी िे गाना

र्ारी गने स्र्लिा :

लिति :

क)

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) िागु/घर नं. :

च) फो नं.

स्र्लिा

पत्राचार गने िे गाना :

ईिेि

बाबक
ज ो नाि, िर :

र्दि लिति :

बार्ेको नाि, िर :

(वव.सं.िा)
हािको उिेर :

(ईस्थव संवििा)
वषु

िहहना

(ख) शैक्षक्षक योग्यिा/िालिि (दरखाथि फाराि भरे को पदको िागग चाहहने आवश्यक दयूनिि शैक्षक्षक योग्यिा/िालिि िात्र उलिेख गने)
आवश्यक

न्यन
ू िम

योग्यिा

ववश्वववद्यािय/बोडु/िालिम
संस्था

हदने

शैक्षिक उपाधध/िालिम

संकाय

श्रेणी/प्रतिशि

मि
ू ववषय

शैक्षक्षक योग्यिा
िालिि
(ग) अनभ
ज व सम्बन्धी वववरण
कायाुिय

पद

सेवा/समूि/उपसमि
ू

श्रेणी/िि

स्थायी/अस्थायी/करार

अवधध
दे खख

सम्म

िैिे यस दरखाथििा खि
ज ाएका सम्पण
ू ु वववरणहरु सत्य छन ् । दरखाथि बजझाएको पदको सूचनाको िागग अयोग्य िहररने गरी कजनै सर्ाय पाएको छै न । कजनै कजरा ढाँटे वा
िजकाएको िहररएिा प्रचलिि कानून बिोस्र्ि सहनेछज/बजझाउनेछज । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलिि कानून ििा यस दरखाथि फारािका पष्ृ िहरुिा उलिेखखि सबै शिु ििा

तनयिहरु पािना गनु िदर्जर गदुछज । सािै करारिा उलिेखखि शिुहरु पण
ू ु रुपिा पािना गनेछज र करारको सियभददा अगावै करारको अदत्य गदाु कस्म्ििा ३ िहहनाको पूवु
सच
ू ना हदई कायाुियिा तनवेदन हदनेछज ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सिीछाप

दायाँ

उम्मेदवारको दस्िखि
बायाँ

लमति:
कायाुियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखाथि अथवीकृि भए सो को कारण :
दरखाथि रुर्ज गनेको नाि र दथिखिः

दरखाथि

थवीकृि/अथवीकृि

गनेको
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लिति :

दथिखि
लिति :

द्रष्टव्य : दरखाथि साि सच
ू नािा उलिेखखि िगायि तनम्नलिखखि कागर्ािहरु अतनवायु रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाखणि गरी पेश गनजु पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप,

(२) सिकक्षिा र सम्बद्ध आवश्यक पनेिा सो को प्रतिलिवप, (३) दयूनिि शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र र

चाररत्रत्रक प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप, प्राववगधक कायु (इस्दर्तनयररङ्ग, थवाथ्य ििा पशज गचककत्सा िगायिका अदय क्षेत्र) का िागग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रिाणपत्र
(िाईसेदस)को प्रतिलिवप, िालिि र अनभ
ज व आवश्यक पनेिा सो सिेिको प्रतिलिवप, आहद ।

प्रवेश पत्र
ववज्ञापन नं:

फोटो

रोि नं:
नािः
िे गानाः
पदः
प्रकारः खजिा/अपाङ्ग/दव
ज ै
उम्िेद्वारिे परीक्षा हदन आउँ दा पािना गनजप
ु ने कजराहरूः
१. परीक्षा सियभददा कस्म्ििा १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा हजने थिानिा र कस्म्ििा १५ लिनेट अगाडी नै
पररक्षा हििा प्रवेश गनजप
ु नेछ।
२. काबज बाहहरको कारणबाट परीक्षा हििा आउन हढिा भएिा कारण सहहि र्ानकारी हदएिा तनरीक्षकिे
परीक्षा सरू
ज भएको १५ लिनेटलभत्रको अवगधसम्ििा परीक्षा हििा पथन हदन सक्नेछ।सो अवगधभददा
बाहे क परीक्षा हििा पथन हदइनेछैन।
३. उिरपजस्थिकािा कािो रङ्कको िसी भएको कििको िात्र प्रयोग गनप
जु नेछ।
४. परीक्षा सजरू भएको ३० लिनेटदे खी ४० लिनेटसम्िको सियिा शौचािय र्ाने प्रयोर्नका िागग िात्र
तनरीक्षकको अनजितििे परीक्षा हिबाट बाहहर र्ान सककने छ।
५. परीक्षा अवगधिा क्यालकजिेटर, िोबाईि वा अदय ववद्यजतिय उपकरणको प्रयोग गनु पाइने छै न।
६. परीक्षा अवगधिा गचट, फिािे हतियार िगायिका कजनैपतन तनषेगधि प्रकारको वथिज परीक्षा हिलभत्र
िैर्ान पाइनेछैन।
७. प्रयोगिात्िक र अदिवाुिाु परीक्षा हदन आउँ दा पतन उम्िेद्वारिे यसै प्रवेशपत्र लिइ आउनजपनेछ।
८. उस्लिखखि शिुभददा ववपररि उम्िेदवारिे कजनै कािकारवाही गरे िा उम्िेद्वारिाई परीक्षा हिबाट बाहहर
तनकालनेदेखख परीक्षा रद्द गनेसम्िको अगधकार लसफाररस सलितििाई हजनेछ।
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अनजसूची - ४
(बद
जँ ा ७.१ सँग सम्बस्दधि करार सम्झौिाको ढाँचा)
करार सम्झौिा

.........गाउँ

कायुपालिकाको

कायाुिय,

...................नगरपालिका/गाउँ पालिका,

वडा

(यसपतछ
नं.

.....

पहहिो
बथने

पक्ष

श्री

भतनएको)

र

....................स्र्लिा,

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

(यसपतछ दोश्रो पक्ष भतनएको) का बीच वर्जु गाउँ पालिकाको ................................................. को कािकार् गनु
गराउन लिति २०७

/......./...... को तनणुय अनजसार दे हायका कायु/शिुको अगधनिा रहह दोश्रो पक्षिे पहहिो

पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन िदर्रज भएकािे यो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रति आपसिा बखज झ लियौं हदयौं
:

१.

कामकार् सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफजिाई िोककएको संिग्न कायु वववरण अनजसारको कायु पहहिो पक्षिे

२.

काम गनजु पने स्थान :...............................................................................................।

३.

४.
५.
६.
७.

८.

िोकेको सिय र थिानिा उपस्थिि भई गनजु पनेछ र आवश्यकिानजसार िप काि गनजु पनेछ ।

करारमा काम गरे बापि पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक िहहना व्यतिि भएपतछ, पहहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई
िालसक रुपिा रु. ...................(अक्षरे पी रु. ..................................................................पाररश्रलिक
उपिब्ध गराउनेछ ।

आचरणको पािनािः दोश्रो पक्षिे ...गाउँ पालिका/नगरपालिकाको प्रचलिि कानन
ू िा ब्यवथिा भएका आचरण
ििा अनजशासन सम्बदधी व्यवथिाहरु पािना गनजु पनेछ ।

ववदािः दोस्रो पक्षिाई साबुर्तनक त्रबदा बाहे क अदय कजनै पतन ककलसिको त्रबदा उपिब्ध हजने छै न । सािै
कायाुियको िागग आवश्यक परे को खण्डिा त्रबदाको हदनिा पतन सेवा उपिब्ध गराउनज पनेछ ।
कायाुिय सम्पविको सजरिािः दोस्रो पक्षिे कायाुियको चि अचि सम्पविको नोक्सानी वा हहनालिना गरे िा
सो को क्षतिपतू िु वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई हदनज पनेछ ।

गोप्यिािः दोस्रो पक्षिे कायाुियको कागर्पत्र, स्र्दसी सािान एवं गोप्य कजरा वा कागर्ाि कजनै अनगधकृि
व्यस्क्ि वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रिाखणि भएिा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी
नोक्सानीको स्तिपतू िु दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सच
ू ीिा सिेि राखखनेछ ।

९.

करार अवधधिः यो करार २०७... ।........।..........दे खख िागज भई २०७.....असार १५ सम्िको िागग हजनेछ ।
कायुसम्पादन मल्
ू यांकनिः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायु सम्पादन िूलयांकन गने र सो िूलयांकन गदाु

१०.

िप हजन सक्नेछ ।
पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शिुको अन््यिः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगािार ७ (साि) हदन भददा

सािवसािी तनरदिरिा हदन उपयजक्ि दे खखएिा कायुववगधको दफा ९ बिोस्र्ि करार तनस्श्चि अवगधको िागग

बढी उक्ि सेवा उपिब्ध नगराएिा, सदिोषर्नक सेवा हदन नसकेिा अनजपस्थिि रहे को अवगधको पाररश्रलिक
दािासाहहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरे िा थविः यो संझौिा पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको

ब्यवथिा गनु वाधा पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपिा अथवथि भई वा अदय कजनै कारणिे सेवा हदन
असििु भएिा वा काि सदिोषर्नक नभएिा वा आचरण सम्बदधी कजराहरु बराबर उलिघंन गरे िा दोश्रो
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पक्षसंगको संझौिा रद्ध गनु सक्नेछ र तनर्को सट्टा अको व्यस्क्ि करारिा राखख काि िगाउन बाधा पने
११.
१२.

छै न ।

दावी नपजग्नेिः दोश्रो पक्षिे यस करार बिोस्र्ि काि गरे कै आधारिा पतछ कजनै पतन पदिा अथिायी वा
थिायी तनयजस्क्ि हजनाका िागग दाबी गनु पाँउने छै न/गने छै न ।
प्रचलिि कानून िागू िजनेिः यस संझौिािा उलिेख नभएको कजरा प्रचलिि नेपाि कानून बिोस्र्ि हजनेछ ।

वर्जु गाउँ पालिकाको िफुबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यक्ति):

हथिाक्षर :

हथिाक्षर :

नाि :

नाि :

पद :

िे गाना :

कायाुियको छापः
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अनस
ज च
ू ी - ५
(बजँदा ७.२ सँग सम्बस्दधि करार सूचना पत्रको ढाँचा)
वर्जु गाउँ कायुपालिकको कायाुिय
अिहहवेलहा सजनसरी
प्रदे श नं.१ नेपाि

च.नं.

लितिः

प.सं.

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

ववषयः करार सम्बन्धमा ।
िपाईिाई लिति २०७...।....।... तनणुयानस
ज ार सगू चकरण गररए बिोस्र्ि ............................ (पदको नाि वा
काि) का िागग यसैसाि संिग्न करार (सम्झौिा) बिोस्र्ि लिति २०७....।....।...

दे खख २०७....।.....।.... सम्ि

करारिा राखखएको हजँदा संिग्न कायुशिु अनरु
ु र व्यवसातयक िूलय िादयिा अनजरुप
ज प आफनो काि इिाददारीपूवक
गनजह
ु ज न र्ानकारी गराइदछ ।
सािै आफ्नो काि किुव्य पािना गदाु यस गाउँ पालिका/नगरपालिकाको किुचारीिे पािना गनजप
ु ने आचार
संहहिा र आचरणको सिेि पररपािना हजन र्ानकारी गराइदछ ।
.....................
प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि
बोधाथुिः
श्री आगिुक प्रशासन शाखाः प्रिाखणि हास्र्र/Time Sheet सहहिको प्रतिवेदनका आधारिा सम्झौिा बिोस्र्िको
रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनजहजन ।
श्री प्रशासन शाखाः हास्र्रीको व्यवथिा हजन ।
श्री वडा कायाुिय, ....................................
गाउँ कायुपालिकाको कायाुिय ।
आज्ञािे
नवरार् काकी
प्रिजख प्रशासकीय अगधकृि
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