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वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र लवकास लनरामाणको कारमािाई 
वरवल्थित र प्रभावकारी बनाउन रस नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे ्वीकृत 
गरेको करमाचारी दरबन्दी तथिा लनररानसुार ्वीकृत दरबन्दीको अल्धनरा रलह करमाचारीको 
ररक्त पदरा करार सम्झौताका आ्धाररा सेवा कराररा लिने कारमािाई वरवल्थित गनमाका 
िालग वीरेन्द्रनगर नगर कारमापालिकािे लरलत २०७७/०६/१४  रा रो कारमालवल्ध ्वीकृत 
गरी जारी गरेको छ । 
१.	 सकं्षिप्त	नाम	र	प्ारम्भः	क. रस कारमालवल्धको नार “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकारा 

कराररा करमाचारी वरव्थिापन समबन््धी कारमालवल्ध, २०७७” रहकेो छ । 
ख.  रो कारमालवल्ध कारमापालिकािे लनणमार गरेको लरलतबाट प्रारमभ हुनेछ । 

२.	 परर्ाषाभः लवषर वा प्रसंगिे अकको अथिमा निागेरा रस कारमालवल्धरा-
क. “प्ररखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्ररखु सम्न ुपदमाछ ।
ख. “ऐन” भन्नािे “्थिानीर सरकार सञचािन ऐन, २०७४” सम्न ुपदमाछ । 
ग. “कारमालवल्ध” भन्नािे “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकारा कराररा करमाचारी वरव्थिापन 

समबन््धी कारमालवल्ध, २०७७” सम्न ुपदमाछ । 
घ. “कारामािर” भन्नािे नगर कारमापालिकाको कारामािर सम्न ुपदमाछ । सो शबदिे 

लवषरगत शाखा तथिा नगरपालिकाबाट तिव भत्ा भकु्तानी हुने करमाचारी 
कारमारत कारामािरहरुिाई सरते बु् ाउछ 

ङ. “प्रालवल्धक करमाचारी” भन्नािे दफा ३(२) बरोलजर प्रालवल्धक सेवा उपिब्ध 
गराउने गरी वरव्थिा भएका करमाचारी सम्न ुपदमाछ ।

च. “सलरलत” भन्नािे दफा ६ बरोलजर गलित अन्तवातामा तथिा सलूचकरण सलरलत 
सम्न ुपदमाछ ।
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छ. “प्ररखु प्रशासकीर अल्धकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्ररखु प्रशासकीर 
अल्धकृतिाई सम्न ुपदमाछ ।

ज. ‘शाखा प्ररखु’ भन्नािे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समबलन््धत लवषरगत शाखा 
प्ररखु सम्नपुदमाछ । सो शबद ्वतन्त्र रुपरा कारमासञचािन गनने उपशाखा प्ररखु 
सरतेिाई सम्नपुछमा । 

३.	 कार्यक्िक्ि	लागू	हुने	षेित्र	र	सेिाभः	(१) ्थिानीर सरकार सञचािन ऐन, 
२०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथिा प्रचलित लनररानसुार ्वीकृत 
दरबन्दी बरोलजर प्रालवल्धक तथिा सशतमा तफमा का कारमाक्ररहरुरा अप्रालवल्धक 
सरते करमाचारी कराररा वरव्थिापन गनमा रो कारमालवल्ध िाग ुहुनेछ । 

(२) कारामािरिे दहेारको सेवासँग समबलन््धत करमाचारी रस कारमालवल्ध बरोलजर 
अवल्ध तोकी कराररा राखन सकनेछः 
(क) इलन्जलनरररङ्ग सेवा 
(ख) कृलष सेवा 
(ग) पश ुसेवा
(घ) वन सेवा
(ङ) ्वा््थर सेवा
(च) प्रशासलनक बाहके अन्र कुनै प्रालवल्धक सेवा ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) रा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि 
सरकार, प्रदशे सरकार वा नगरपालिकाको ्वीकृत कुनै कारमाक्रर संचािन गनमा 
तोलकएको दरबन्दी लभत्रका प्रशासलनक पदहरु रस कारमालवल्ध बरोलजर कराररा 
पलूतमा गनमा बा्धा पननेछैन ।  

४.	 छनौट	सम्बनिधी	वरिस्ाभः दफा ३ बरोलजरका करमाचारी कारामािरिे कराररा 
राखने प्ररोजनको िालग सलूचकरण तथिा छनझौट समबन््धी वरव्थिा दहेार 
बरोलजर हुनेछः 

(१) करमाचारीको अनसुलूच - १ बरोलजर ्वीकृत कारमा लववरणको ढाँचा बरोलजर पद वा 
सेवा क्ते्र तथिा समबलन््धत सेवा सरहूको रोगरता, पाररश्रलरक, सेवा शतमा सरते तोकी 
नगरकारमापालिका कारामािर तथिा समबलन््धत कारामािरको सचूनापाटी, वेभसाईट, 
्थिानीर पत्रपलत्रका तथिा अन्र कुनै सावमाजलनक ्थििरा अनसुचूी - २ बरोलजरको 
ढाँचारा कमतीरा ७ (सात) लदनको मराद लदई सचूना प्रकाशन गनुमापननेछ ।

(२) आवेदन फारारको ढाँचा अनसुचूी - ३ बरोलजर हुनेछ । आवेदन द्तरु 
समबलन््धत तहको िालग िोकसेवा आरोगबाट तोलकए बराबरको रकर हुनेछ 

(३) उपदफा (२) बरोलजर पनमा आएका आवेदनहरु दहेारको आ्धाररा दफा ६ को 
सलरलतिे रलूराङ्कन गरी सलुचकृत गनुमापननेछ : 

क. शलैक्क रोगरता वापत (२०) अकंः  रस उपदफा प्ररोजनका िालग श्रेणी गणना 
गदामा दहेार बरोलजर गररने छ :
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प्ाप्त	हुने	
अंक	

शे्णधी		 प्क्िशि	ि्ा	GPA	

२०
लवलशष्ट श्रणेी

८०% वा सो भन्दा रालथि, ३.७ GPA वा सो भन्दा 
रालथि 

१८
प्रथिर श्रणेी 

६०% वा रालथि - ८०% रनूी, ३.० GPA वा रालथि 
- ३.६९ GPA रनूी

१६
लवितीर श्रणेी 

४५% वा रालथि - ६०% रनूी, २.७ GPA वा रालथि 
२.९९ GPA रनूी

१४ ततृीर श्रणेी ४५% भन्दा रनुी, २.७ GPA भन्दा रनुी 
ख. ्थिानीर बालसन्दािाई दहेार बरोलजर  - ७ (सात) अकं 

१. नगरपालिकाको बालसन्दा भएरा  - ७ अकं
२. सखुनेत लजलिाको बालसन्दा भएरा  - ५ अकं 
३. कणामािी प्रदशेको बालसन्दा भएरा  -३ अकं
४. अन्र प्रदशेको बालसन्दा भएरा  -१ अकं

ग. अनभुव वापतको ३ अकंः प्रलत वषमा १ अकंको दरिे अल्धकतर ् तीन वषमाको 
हुनपुननेछ । तर समबलन््धत सेवा सरहूको िालग आवशरक पनने न्रनुतर शलैक्क 
उपा्धी प्राप्त गरे पश्ातको अनभुव रात्र रान्र हुनेछ । 

(४) अन्तवातामा वापतको अकंः दफा (६) बरोलजरको सलरलतिे छोटो सचूीबाट छनझौट 
हुने उरदेवार २० अकंको अन्तवामातामा लिनेछ । रस दफा अनसुार अकं प्रदान गदामा 
न्रनुतर ्५० (पचास) प्रलतशत  र अल्धकतर ्७० (सत्री) प्रलतशत को सीरालभत्र 
रही प्रदान गनुमापननेछ ।

(५) उपदफा (१) बरोलजर आवेदन राग गदामा प्रालवल्धक कारमा (इलन्जलनरररंग, ् वा््थर 
तथिा पश ुलचलकतसा िगारतका अन्र क्ेत्र) का िालग आवशरक पनने वरवसालरक 
प्रराणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरी सो को रान्र अवल्ध रहकेा वरलक्तिे रात्र आवेदन 
लदन सकनेछन ्।

५.	समािेशधीकरण	सम्बनिमा	:		(१) नगरपालिकाको करार सेवािाई सरावेशी  
 बनाउन कूि पलूतमा हुने पदको ४५%  पद छुट्राई सो प्रलतशतिाई शतप्रलतशत   
 रानी दहेार बरोलजरका उमरवेिार लबचरा रात्र छुट्ा छुटै् प्रलत्प्धामा  गराई पदपलूतमा  
 गररने छ । 

 रलहिा                       - ३३%
 आलदवालस / जनजाती      - ३१%
 दलित                         -  २१%
 अपाङ्ग                         -  १५%
(२) रस दफा प्ररोजनका िालग प्रतरेक पदको िालग सरावेशी सरहूको प्रलतशत 

लन्धामारण र कुनै सरहूरा दरखा्त नपरेरा िगारतको वरव्थिा लनजारती सेवा ऐन 
२०४९ को दफा (७) र लनजारती सेवा लनरराविीरा उलिेख भए बरोलजर हुने छन । 
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(३) उपदफा १ बरोलजर लन्धामारण गररएको कोटा अनसुार कुनै सरहुरा दरखा्त 
नपरेरा सो पदिाई सोही लवज्ापनको खिुा तफमा  कारर गररनेछ । 

(४) उपदफा १ बरोलजर हुने लवज्ापनको प्रलतशत लन्धामारण गरर सचुना आवहान 
नगरकारमापालिका कारामािरिे गननेछ ।

६.	 अनििा्यिा्य	र	सकू्िकरण	सक्मक्िभः राग पद संखराका आ्धाररा कारमालवल्धको दफा 
(४) को उपदफा (३) बरोलजर उचचतर ्अकं प्राप्त गरेका उमरदेवारिाई प्रारलमभक 
छनझौट गरी छोटो सचूी प्रकाशन गनमा र अन्तवामातामा सरते लिई रोगरताक्ररको लसफाररस 
गनमा दहेारको अन्तरवातामा तथिा सलूचकरण सलरलत रहनेछः
(क) प्ररखु प्रशासकीर अल्धकृत     - संरोजक
(ख) प्ररखुिे तोकेको लवषर लवज्को रुपरा सरकारी सेवा वा लनवतृ कमतीरा 

अल्धकृत ्तरको करमाचारी     - सद्र
(ग) नगरपालिकाको लवषरगत शाखा प्ररखु (लवज्ापन भएको पद भन्दा कलमतरा 

एक श्रेणी /तह रालथिको हुनपुनने)               - सद्र
 तर खण्ड (ग) बरोलजर रालथिलिो तह/श्रणेीको करमाचारी नभएरा संरोजकिे 

तोकेको अन्र शाखा प्ररखु 
७.	 रोगरिाक्रमको	क्ििरण	प्काशन	गनने	:	(१) दफा ४ बरोलजर सबैभन्दा बढी अकं 

प्राप्त गनने उमरदेवारहरुिाई दफा (६) बरोलजरको सलरलतको लशफाररसको आ्धाररा 
कारामािरिे उमरदेवारहरुको रोि नमबर, नार थिर, िेगाना, कार गनमा तोलकएको शाखा 
आलद सरते उलिेख गरी रोगरताक्ररको लववरण प्रकाशन गननेछ । 
(२) उपदफा (१) बरोलजर रोगरताक्रर प्रकाशन गदामा राग पद संखराको बराबर 

संखरारा वैकललपक उमरदेवारको सचूी सरते प्रकाशन गनुमापननेछ र लसफाररश 
भएका उमरदेवारहरुको सचूी सचूना पाटीरा सरते टाँस गनुमापननेछ । तर आवेदन 
नै कर परेको अव्थिारा कर उमरदेवार सलुचकरण गनमा रस दफािे बा्धा 
परुामाउने छैन । 

(३) उपदफा (१) बरोलजरका रोगरताक्रररा रहकेा उमरदेवारिाई लछटो सञचार 
राधररबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सरते राखनपुननेछ । 

८.	 करार	गननेभः	(१) कारामािरिे सलूचकृत गरेका रखुर उमरदेवारिाई ७ (सात)          
लदनको मराद लदई करार गनमा सचूना लदनपुननेछ । 
(२) उपदफा (१) बरोलजरको अव्धी लभत्र करार सम्झौता गनमा आउने सलूचकृत 

उमरदेवारसँग कारामािरिे अनसुचूी - १ बरोलजरको कारमा-लववरण सलहत 
अनसुचूी - ४ बरोलजरको ढाँचारा करार गनुमापननेछ । उक्त अवल्ध लभत्र समपकमा  
राखन नआएरा क्ररशः वैकललपक उमरदेवारिाई ३/३ लदनको सचूना लदई करार 
गनमा सलकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बरोलजर करार गरे पश्ात अनसुचूी - ५ बरोलजको पत्र कारामािरिे 
करमाचारीिाई लदनपुननेछ । 

(४) उपदफा (२) बरोलजर कारामािरिे कारमालववरण लददँा लवषरगत शाखा वा 
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कारामािर सरते तोकी काररा िगाउन ुपननेछ । 
(५) रस कारमालवल्ध बरोलजर करार गदामा सारान्रत आलथिमाक वषमाको श्रावण १ (एक) 

दलेख अकको वषमाको असारसमरका िालग रात्र करार गनुमा पननेछ । तर उक्त पदिे 
गनुमापनने कार सराप्त भएरा वा परामाप्त नभएरा वा कारमाप्रारमभ नै नभएको 
अव्थिारा नगरपालिकािे कारको बो् र अव्धी हरेी करारको अव्धी घटाउन 
सकनेछ । 

(६) उपदफा (५) बरोलजर एक आलथिमाक वषमाको लनलमत सेवा कराररा लिएको 
वरलक्तिाई पनुः अकको वषमाको िालग सेवा कराररा लिन ु परेरा समबन््धीत 
शाखाको लसफाररसको आ्धाररा लनजको कारमासमपादनको अव्थिा हरेी 
सम्झौताको अवल्ध थिप गनमा सलकनेछ । 

(७) करमाचारीिे ्वेचछािे करार लनरन्तरता गनमा नचाहरेा कमतीरा १ (एक) रलहना 
अगा्डी कारामािररा लिलखत रुपरा जानकारी गराउन ुपननेछ । रसरी जानकारी 
नगराई करार अन्त गरी कार छो्ेडरा तर्तो वरलक्तिाई भलवषररा रस 
नगरपालिकाको सेवाको िालग पनुः कराररा कार गनने अवसर लदईने छैन ।

(८) रस दफा लवपररतको अवल्ध उलिेख गरी वा कराररा उलिेख भए भन्दा बढी 
रकर भकु्तानी लदएरा तरसरी अवल्ध उलिेख गनने वा रकर भकु्तानी गनने 
करमाचारीको तिव भत्ाबाट कट्ा गरी असिू उपर गररनेछ र लवभागीर कारवाही 
सरते गररनेछ । 

९.	 कार्य	शि्य,	पाररश्क्मक	र	अिक्ि	:		(१) रस कारमालवल्ध बरोलजर सेवा करार 
सम्झौता गररएका करमाचारीको रालसक पाररश्रलरक समबलन््धत तह वा पदको शरुु 
तिब ्केिरा नबढ्ने गरी करार सम्झौतारा उलिेख भए बरोलजर हुनेछ । ्थिानीर 
भत्ा पाउने समबन््धरा कारमापालिकािे लनणमार गरे बरोलजर हुनेछ ।  
(२) कारामािरिे कारमा-लववरणरा उलिेख भए बरोलजर प्रगलतको ्थििगत वा 

व्तगुत प्रलतवेदनका आ्धाररा कारमा समपादन अनसुार कराररा उलिेख गरी भ्ररण 
भत्ा वा लफल्ड भत्ा उपिब्ध गराउन सकनेछ । तर करार सम्झौतारा उलिेख 
नगररएको भ्ररण भत्ा, लफल्ड भत्ा वा अन्र भत्ा उपिब्ध गराउन सलकने छैन ्।

(३) कारामािरिे करारका करमाचारीको पाररश्रलरक भकु्तानी गदामा लनजिे रलहनाभरी 
गरेको कारको लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तरार गनमा िगाई 
समबलन््धत लवषरगत शाखाको लसफाररसको आ्धाररा रात्र भकु्तानी गनुमा पननेछ ।

(४) रस कारमालवल्ध बरोलजर करमाचारीिे कराररा कार गरेकै आ्धाररा पलछ कुनै 
पलन पदरा अ्थिारी वा ्थिारी लनरकु्ती हुनका िालग कुनै पलन राग दाबी गनमा 
पाउने छैन । र रस समबन््धरा कही कतै उजरु िागने छैन । 

(५) उपदफा (१) बरोलजर करार गदामा कार शरुु गनने लरलत र अन्तर गनने लरलत सरते 
उलिेख गनुमापननेछ । तर तर्तो करारको अव्धी सारान्रतरा एक पटकरा १ 
(एक) वषमा भन्दा बढी हुने छैन ।
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१०.	 करार	समाप्तधीभः	(१) रस कारमालवल्ध बरोलजर करार गररएको पद वा दरबन्दीरा 
नेपािको संलव्धान बरोलजर आएरा तर्तो वरलक्तको करार ्वतः अन्तर हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको करमाचारीको कारमा सन्तोषजनक नभएको भलन कारमारत 

लवषरगत शाखा वा कारामािरिे लसफाररस गरेरा प्ररखुिे आवशरक छानलवन 
गनमा िगाई सफाइको रझौका लदई कारामािरिे जनुसकैु अव्थिारा करारबाट 
हटाउन सलकनेछ ।

११.	 जरालादारधीमा	काममा	लगाउन	सकने:	(१)  दहेार बरोलजरको अव्थिारा 
कुनैपलन करमाचारीिाई कारमापालिकाको ्वीकृती लिई प्ररखु प्रशासकीर अल्धकृतिे 
जरािादारीरा काररा िगाउन सकनेछ:-
क) कारामािररा ततकाि सो पदिे गनने करमाचारी नभई कारमासमपादनरा बा्धा 

आएकोरा, 
ख) सो पदको िालग लनरकु्त हुने अवल्धभरको िालग तिब भत्ा िगारतका खचमारा 

बजेट वरव्थिा भएको अव्थिारा, 
२) उपदफा (१) बरोलजर काररा िगाउँदा १ वषमाभन्दा बढी अवल्धको िालग 

लनरन्तर काररा िगाउन पाइने छैन ।
३) र्ता करमाचारीिे कारकाज गनने पत्ररा तोलकएको बाहकेका सेवा सलुव्धा पाउने 

छैनन ्। सो प्ररोजनका िालग ्डोर हालजरी समबलन््धत शाखा प्ररखुिे लसफाररस 
गरी प्ररालणत गराई पेश गनुमापननेछ । 

४) लनरलुक्त पत्ररा तोलकएको अवल्ध भकु्तानी भए पश्ात जरािादारीरा कारमारत 
करमाचारी प्रलत कारामािरको समपणूमा दालरतव सराप्त हुने छ ।

५) रस दफा बरोलजर करमाचारीिाई काररा िगाउन दरबन्दी आवशरक हुने छैन 
तर बजेट लवलनरोजन भएको हुनपुननेछ ।

	१२.	क्िक्ििभः रस कारमालवल्ध कारामान्वरन क्रररा थिप वरव्थिा गनुमा परेरा रस कारमालवल्ध 
तथिा प्रचलित काननूसँग नबाल्ने गरी नगरपालिकािे आवशरक लनणमार गनमा सकनेछ । 

१३.	 खारेजधी	ि्ा	्बिाउ : रो कारमालवल्ध िाग ुहुनपुवुमा नगरपालिकारा कारमारत करार 
सेवाका करमाचारीहरु रसै कारमालवल्ध बरोलजर करार गररएको रालननेछ ।  
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अनसुचूी-१
(दफा ४ (१) सँग समबलन््धत 
कार्यक्ििरणको	ढाँिा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
नगरकार्यपाक्लकको	कारा्यलर

वीरेन्द्रनगर, सखुनेत, 
कणामािी प्रदशे

नेपाि
करमाचारीको पद नारः 
कार गनुमापनने ्थिानः
करमाचारीको नारः   
सपुररवेक्कः  
प्रलतवेदन पेश गनुमापनने अल्धकारीः 

कारमा लववरणः
१. 
२. 
३.
४.
५.
६.
७.
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अनसुचूी - २
(दफा ४(१)सँग समबलन््धत 
आिेदनको	ढाँिा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
नगरकार्यपाक्लकको	कारा्यलर

वीरेन्द्रनगर, सखुनेत, कणामािी प्रदशे, नेपाि

करारमा	सेिा	क्लने	सम्बनिधी	सिूना
(सिुना	प्काक्शि	क्मक्ि	:	२०७	/				/					)

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको िागी ..............................(लवषरगत शाखा) रा रहने 
गरी .............................................................(पद र श्रेणी) को रुपरा दहेारको 
संखरा र रोगरता भएको प्रालवल्धक करमाचारी कराररा राखन ुपनने भएकािे रोगरता पगुेका 
नेपािी नागररकहरुिे रो सचूना प्रकालशत भएको लरलतिे ७ (सात) लदन लभत्र लदनको २:०० 
बजेसमर तोलकएको राज्व लतरेको सककि रलसद सलहत दरखा्त लदन हुन समबलन््धत 
सबैको िालग रो सचूना प्रकाशन गररएको छ । रसको फारार, दरखा्त द्तरु, कारमा–
लववरण, पाररश्रलरक, सेवाका शतमाहरु सलहतको लव्ततृ लववरण कारामािरबाट वा वेवसाइट 
www.birendranagarmun.gov.np बाट उपिब्ध हुनेछ । 

नाम पद शे्णधी/िह	 सखंरा दरखासि	
दसिुर	

दरखासि	क्दने	
अक्निम	क्दन	

२.	 शैक्षिक	रोगरिा	र	अनु्ि	:
१. नेपािी नागररकता ।
२. न्रनूतर रोगरता :
३. अनभुवको हकरा .........उतीणमा गरी समबद्ध कारमारा कमतीरा ...... वषमाको कारमा 

अनभुव भएको । 
४.  .... वषमा उररे परुा भई .... वषमा ननाघकेो हुनपुनने ।
५. समबलन््धत काउलन्सिरा दतामा भएको (प्रराणपत्र) ।
६. अन्र प्रचलित काननुविारा अरोगर नभएको ।
३. दरखा्तरा संिगन गनुमापननेः उमरदेवारको वरलक्तगत लववरण, शलैक्क रोगरताको 

प्ररालणत प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको प्रराणपत्रको प्ररालणत प्रलतलिलप, 
अनभुवको प्ररालणत प्रलतलिलप तथिा प्रचलित नेपाि काननू बरोलजर लवलभन्न 
काउलन्सि वा पररषद ्वा अन्ररा दतामा भएको प्ररालणत प्रलतलिलप सिंगन हुनपुननेछ । पेश 
गररने सबै प्रलतलिलपको पछा्डी उमरदेवार ्वरंिे ह्ताक्र गरी प्ररालणत गनने ।
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अनसुचूी - ३
(दफा ४(२)सँग समबलन््धत 

दरखासि	फारामको	ढाँिा
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

नगरकार्यपाक्लकाको	कारा्यलर
वीरेन्द्रनगर, सखुनेत, कणामािी प्रदशे, नेपाि 

करारको	लाक्ग	दरखासि	फाराम
(क) वैरलक्तक लववरण

नार थिर (दवेनागरीरा)
(अगं्ेजी िूिो अक्ररा) लिङ्ग:

नागररकता नं: जारी गनने लजलिा : लरलत :
्थिारी 
िेगाना

क) लजलिा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) व्डा नं

घ) टोि : ङ) रागमा/घर नं. : च) फो नं.
पत्राचार गनने िेगाना : ईरिे
बाबकुो नार, थिर : जन्र लरलत :             (लव.सं.रा)              

(ईल्व संवतरा)
बाजेको नार, थिर : हािको उररे :             वषमा            

रलहना
(ख) शलैक्क रोगरता/तालिर (दरखा्त फारार भरेको पदको िालग चालहने आवशरक 
न्रनूतर शलैक्क रोगरता/तालिर रात्र उलिेख गनने)

आवशरक 
न्रनूतर रोगरता

लवश्वलवद्ािर/
बो्डमा/तालिर लदने सं् थिा

शलैक्क 
उपाल्ध/तालिर संकार श्रेणी/

प्रलतशत
रिू 

लवषर

शलैक्क रोगरता
तालिर

(ग) अनभुव समबन््धी लववरण 

कारा्यलर पद सेिा/समूह/
उपसमूह

शे्णधी/
िह

स्ारधी/
अस्ारधी/करार

अिक्ि

देक्ख समम

रिेै रस दरखा्तरा खिुाएका समपणूमा लववरणहरु सतर छन ् । दरखा्त बु् ाएको 
पदको सचूनाको िालग अरोगर िहररने गरी कुनै सजार पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा 
िकुाएको िहररएरा प्रचलित काननू बरोलजर सहनेछु/बु् ाउनेछु । उमरदेवारिे पािना गनने 

हालसाल ैखिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
पुरै मुिाकृति 
देखिने फोरो यहा ँ
रासने र फोरो र 
फाराममा पनने 
गरी उममेदवारले 
दसििि गनने 
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भनी प्रचलित काननू तथिा रस दरखा्त फारारका पषृ्ठहरुरा उलिेलखत सबै शतमा तथिा 
लनररहरु पािना गनमा रन्जरु गदमाछु । साथैि कराररा उलिेलखत शतमाहरु पणूमा रुपरा पािना गननेछु 
र करारको सररभन्दा अगावै करारको अन्तर गदामा कलमतरा १ रलहनाको पवूमा सचूना लदई 
कारामािररा लनवेदन लदनेछु ।

उमरदेवारको लरापच ेसहीछाप उमरदेवारको द्तखत

दाराँ बाराँ

लरलत:

कारामािरिे भननेः

रलसद/भझौचर नं. : रोि नं. :

दरखा्त अ्वीकृत भए सो को कारण :

दरखा्त रुज ुगननेको नार र 
द्तखतः
लरलत :

दरखा्त 
्वीकृत/अ्वीकृत गननेको 
द्तखत
लरलत :

द्रष्टवर	: दरखा्त साथि सचूनारा उलिेलखत िगारत लनमनलिलखत कागजातहरु अलनवारमा 
रुपरा उमरदेवार आफैिे प्ररालणत गरी पेश गनुमा पननेछ ।

(१) नेपािी नागररकताको प्रराणपत्रको प्रलतलिलप,   
(२) सरकक्ता र समबद्ध आवशरक पननेरा सो को प्रलतलिलप, 
(३) न्रनूतर शलैक्क रोगरताको प्रराणपत्र र चाररलत्रक प्रराणपत्रको प्रलतलिलप, 

प्रालवल्धक कारमा (इलन्जलनरररङ्ग, ्वा््थर तथिा पश ुलचलकतसा िगारतका अन्र 
क्ेत्र) का िालग आवशरक पनने वरवसालरक प्रराणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, 
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तालिर र अनभुव आवशरक पननेरा सो सरतेको प्रलतलिलप, आलद ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

नगर	कार्यपाक्लकाको	कारा्यलर
कणामािी प्रदशे, नेपाि

वीरेन्द्रनगर, सखुनेत

प्िेशपत्र
क. नार थिर ः

ख. पदः

ग. तहः

घ. उमरदेवारको द्तखत नरनूाः

कारामािरिे भनने 
रस कारामािरबाट लिइने उक्त पदको परीक्ारा तपाईिाई सलमरलित हुन अनरुलत लदइएको 
छ । लवज्ापनरा तोलकएको शतमा नपगुेको िहर भएरा जनुसकैु अव्थिारा पलन रो अनरुलत 
रद्द हुनेछ ।

रोि नं. ः ........................................

(प्ररालणत गननेको द्तखत)

पासपोटमा 
साईजको फोटो
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अनसुचूी - ४
(दफा ८(२)सँग समबलन््धत 
करार	सम्ौिाको	ढाँिा

करार	सम्ौिा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरकारमापालिकाको कारामािर, (रसपलछ पलहिो पक् 
भलनएको) र ....................लजलिा, ...................नगरपालिका व्डा नं. ..... ब्ने श्री ...
......................................................... (रसपलछ दोश्रो पक् भलनएको) का बीच 
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको .................................................(पद) को कारकाज गनमा 
गराउन लरलत २०७  /......./...... को लनणमार अनसुार दहेारका कारमा/शतमाको अल्धनरा रलह 
दोश्रो पक्िे पलहिो पक्िाई सेवा उपिब्ध गराउन रन्जरु भएकािे रो करारको सं्झौता गरी 
एक/एक प्रलत आपसरा बलु् लिरौं लदरौं :
१. कारकाज समबन््धरा : दोस्ो पक्िे आफुिाई तोलकएको संिगन कारमा लववरण 

अनसुारको कारमा पलहिो पक्िे तोकेको सरर र ्थिानरा उपल्थित भई गनुमा पननेछ र 
आवशरकतानसुार थिप कार गनुमा पननेछ ।

२. कार गनुमा पनने ्थिान : .............................................................................। 
३. कराररा कार गरे बापत पाउने पाररश्रलरक : प्रतरेक रलहना बरलक्त भएपलछ, पलहिो 

पक्िे दोश्रो पक्िाई रालसक रुपरा रु. ...................(अक्रेपी रु. ....................
..............................................पाररश्रलरक उपिब्ध गराउनेछ । 

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्िे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रचलित काननूरा 
बरव्थिा भएका आचरण तथिा अनशुासन समबन््धी वरव्थिाहरु पािना गनुमा पननेछ । 

५. लवदाः दोस्ो पक्िाई साबमाजलनक लबदा बाहके अन्र कुनै पलन लकलसरको लबदा 
उपिब्ध हुने छैन । साथैि कारामािरको िालग आवशरक परेको खण्डरा लबदाको 
लदनरा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ु पननेछ । रसरी सावमाजलनक लबदाको लदनरा 
कारामािररा कार िगाए बापत रालसक करार रकरको दारासाहीिे रकर दोश्रो 
पक्िाई लदईनेछ । 

६. कारामािर समपलत्को सरुक्ाः दोस्ो पक्िे कारामािरको चि अचि समपलत्को 
नोकसानी वा लहनालरना गरेरा सो को क्लतपलूतमा वा हानी नोकसानीको लबगो दोश्रो 
पक्िे पलहिो पक्िाई लदन ुपननेछ ।

७. गोपरताः दोस्ो पक्िे कारामािरको कागजपत्र, लजन्सी सारान एवं गोपर कुरा वा 
कागजात कुनै अनल्धकृत वरलक्त वा दशेिाई उपिब्ध गराएको प्ररालणत भएरा 
दोस्ो पक्िाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोकसानीको लष्तपलूतमा दोश्रो 
पक्बाट भराईनेछ र कािो सचूीरा सरते रालखनेछ ।  

८. करार अवल्धः रो करार २०७ ।........।..........दलेख िाग ुभई २०७.....असार रसान्त  
समरको िालग हुनेछ । 
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९. कारमासमपादन रलूरांकनः पलहिो पक्िे दोस्ो पक्को कारमा समपादन रलूरांकन गनने र 
सो रलूरांकन गदामा सािवसािी लनरन्तरता लदन उपरकु्त दलेखएरा कारमालवल्धको दफा 
९ बरोलजर करार लनलश्त अवल्धको िालग थिप हुन सकनेछ ।

१०. पाररश्रलरक कट्ी र करार सेवाको शतमाको अन्तरः दोश्रो पक्िे पलहिो पक्िाई 
िगातार ७ (सात) लदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएरा, सन्तोषजनक सेवा 
लदन नसकेरा अनपुल्थित रहकेो अवल्धको पाररश्रलरक दारासालहिे कट्ा गररनेछ र 
सो भन्दा बढी सेवा नगरेरा ्वतः रो सं्झौता पलहिो पक्िे रद्ध गरी अकको बरव्थिा 
गनमा वा्धा पनने छैन । दोश्रो पक्िे शारररीक रुपरा अ्व्थि भई वा अन्र कुनै कारणिे 
सेवा लदन असरथिमा भएरा वा कार सन्तोषजनक नभएरा वा आचरण समबन््धी 
कुराहरु बराबर उलिघनं गरेरा दोश्रो पक्संगको सं्झौता रद्ध गनमा सकनेछ र लनजको 
सट्ा अकको वरलक्त कराररा रालख कार िगाउन बा्धा पनने छैन । 

११. दावी नपगुनेः दोश्रो पक्िे रस करार बरोलजर कार गरेकै आ्धाररा पलछ कुनै पलन 
पदरा अ्थिारी वा ्थिारी लनरलुक्त हुनका िालग दाबी गनमा पाउने छैन/गनने छैन ।

१२. प्रचलित काननू िाग ू हुनेः रस सं्झौतारा उलिेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि 
काननू बरोलजर हुनेछ । 

नगरपालिकाको तफमा बाट                              दोस्ो पक् (करार गनने वरलक्त): 
ह्ताक्र : 
ह्ताक्र : 
नार :    
पद :  
िेगाना : 
कारामािरको छापः 

रोहबर 
१.
२.

ह्ताक्र :
नार :   
पद :  
िेगाना : 
कारामािरको छापः
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अनसुचूी - ५
(दफा ८(३) सँग समबलन््धत 

करार	सिूना	पत्रको	ढाँिा)
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

नगरकार्यपाक्लकाको	कारा्यलर	सखुखैि
कणामािी प्रदशे, नेपाि 

च.नं.      लरलतः   
प.सं. 
श्री ........................................,
िेगाना .........................

क्िषरभः	करार	सम्बनिमा	।

तपाईिाई लरलत २०७...।....।... लनणमारानसुार सलूचकरण गररए बरोलजर ............................ 
(पदको नार वा कार) का िालग रसैसाथि संिगन करार (सम्झौता) बरोलजर लरलत 
२०७....।....।...  दलेख २०७....।.....।.... समर कराररा रालखएको हुदँा संिगन कारमाशतमा 
अनरुुप आफनो कार इरान्दारीपवूमाक र वरवसालरक रलूर रान्रता अनरुुप गनुमाहुन जानकारी 
गराइन्छ । 

साथैि आफनो कार कतमावर पािना गदामा रस नगरपालिकाको करमाचारीिे पािना गनुमापनने 
आचार संलहता र आचरणको सरते पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ । 

.........................................
प्मुख	प्शासकीर	अक्िकृि

्बोिा ््यभः
श्री आलथिमाक प्रशासन शाखाः प्ररालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका 
आ्धाररा सम्झौता बरोलजरको रकर रालसक रूपरा उपिब्ध गराउनहुुन । 
श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको वरव्थिा हुन । 
श्री व्डा कारामािर, ....................................
नगर कारमापालिकाको कारामािर ।

आज्ािे, 
लटकारार ढकाि

प्ररखु प्रशासकीर अल्धकृत
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