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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा " 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र  
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित  
खण्ड २) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, आषाढ १५ गते २०७७ साल (संख्या ३  

 

भाग २  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि । 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि  

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ३ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा करार िेवामा प्राववसिक कमयचारी व्र्वस्थापन गने 
िम्बन्िी कार्यववसि, २०७४ 

 
प्रमाणीकरण समसतिः २०७५।01।०७ 

सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकाशित समसतिः २०७५।०१।०७ 
प्रथम िंिोिन समसतिः२०७७।०३।०८ 

प्रस्तावनािः गाउाँपासिकािे उपिब्ि गराउने िेवा प्रवाह र ववकाि सनमायणको कार्यिाई व्र्वशस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत कमयचारी दरवन्दीको अिीनमा रही प्राववसिक कमयचारीको ररक्त पदमा 
करार िम्झौताका आिारमा करार िेवामा सिने कार्य िाई व्र्वशस्थत गनयका िासग सिरीजङ्घा गाउाँ 
कार्यपासिकाको बैठकिे र्ो कार्यववसि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ। 
 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः(१) र्ो कार्यववसिको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा करार िेवामा प्राववसिक 
कमयचारी व्र्वस्थापन गने िम्बन्िी कार्यववसि, २०७४" रहेको छ। 

(२)र्ो कार्यववसि सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकाशित भएको समसतदेिी गाउाँपासिका िेत्रभर िागू हनुेछ। 
२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ािःववषर् वा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,- 
(क)"अध्र्ि" भन्नािेसिरीजङ्घा गाउाँपासिकाका अध्र्ििाई िम्झन ुपदयछ। 
(ि)"ऐन" भन्नािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िाई िम्झन ुपदयछ। 
(ग)"कार्यववसि" भन्नािे "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामाकरार िेवामा प्राववसिककमयचारी व्र्वस्थापन 

गनेिम्बन्िीकार्यववसि,२०७४"िाई िम्झन ुपदयछ। 
(घ)"कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुिाई िम्झन ुपदयछ। 
(ङ)"प्राववसिक कमयचारी" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजम प्राववसिक 

एवम्िहर्ोगी िेवा उपिब्ि गराउने गरी व्र्वस्था भएका कमयचारीिाई िम्झनपुदयछ। 
(च)"िसमसत" भन्नािे र्ि कार्यववसिको दफा ५ बमोशजम गठठत अन्तवाताय तथा िूशचकरण िसमसत 

िम्झनपुदयछ। 
३.कार्यववसि िागू हनु े िते्र र िेवािः (१)ऐनकोदफा ८३ को उपदफा (७) तथा उपदफा 

(८)एवम्प्राववसिक कमयचारी करारमा रा  े प्रर्ोजनको िासग र्ोकार्यववसिस्वीकृतगरीिागू गररएको 
छ।(२) कार्ायिर्िे देहार्को िेवािाँग िम्बशन्ित प्राववसिक कमयचारी र्ि कार्यववसि बमोशजम 
अवसि तोकी करारमा रा  िक्नेछिः 
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(क) इशन्जसनर्ररङ(ि) कृवष(ग) पि(ुघ) वन(ङ) स्वास््र्(च)िूचना तथा प्रववसि (कम्प्र्टुर 
िमेत)(छ) अन्र्कुनैप्राववसिकिेवा र,(ज) िवारीचािक तथा कार्ायिर् िहर्ोगी। 

४.छनौट िम्बन्िी व्र्वस्थािःदफा ३ बमोशजमकाप्राववसिक कमयचारी कार्ायिर्िे करारमा रा पे्रर्ोजनको 
िासग िूशचकरण तथा छनौट िम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोशजम हनुेछ। 
(१) प्राववसिक कमयचारीको अनिूुशच१बमोशजमस्वीकृत कार्य वववरण बमोशजमपद वा िेवा िेत्रतथा 
िम्बशन्ित िेवा िमूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रसमक,िेवा ितय िमेत 
तोकीिम्बशन्ितकार्ायिर्कोिूचनापाटी, वेभिाईट, फेिबकु 
पेजतथाअन्र्कुनैिावयजसनकस्थिमाअनिूुची२बमोशजमकोढााँचामा कम्तीमा १५ (पन्र)ठदनको िूचना 
प्रकािन गनुयपनेछ। 
(२) आवेदनफारामकोनमूनाअनिूुची३बमोशजमहनुेछ।आवेदन दस्तरु गाउाँपासिकाबाट सनिायरणभए 
बमोशजम हनुेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोशजम पनय आएका आवेदनहरु देहार्को आिारमा दफा ५ वमोशजमको 
िसमसतिे मूल्र्ाङ्कन न गरी िशुचकृत गनुयपनेछ। 
(क)िैशिक र्ोग्र्ता वापत-् ६० (िाठी) अंक, (मान्र्ताप्राप्त शििण िंस्थाको अंक गणनाका 
आिारमा ववशिष्ट शे्रणी वापत५्५, प्रथम शे्रणी वापत ्५०, वद्धतीर् शे्रणी वापत४्५, ततृीर् शे्रणी 
वापत ् ४० अंक उपिब्िगराइनेछ।तर, माग पदको न्र्नुतम िैशिक र्ोग्र्ताभन्दा मासथल्िो 
पदको िासग आवश्र्क पने न्र्नुतम िैशिक र्ोग्र्ता पेि गरेका उम्मेद्वारिाई िो वापत ्थप ५ 
अंक प्रदान गररनेछ) 
(ि)कार्य अनभुव वापत-्१० (दि) अंक (प्रसत वषय दईु अंकको दरिे उपिब्ि गराइनेछ। 
तर,प्रमाशणत वववरण भने िंिग्न भएको हनुपुनेछ) 
(ग)भौगोसिक बासिन्दा वापत-्१० (दि) अंक प्रदान गररनेछ,जिमा- 
(१)गाउाँपासिकािेत्र सभत्रको बासिन्दा भएमा -१०(दि) अंकप्रदान गररनेछ। 
(२) गाउाँपासिका िेत्र बावहर ताप्िेजङु शजल्िाबािी भएमा - ८(आठ) अंक प्रदान गररनेछ। 

(३) ताप्िेजङु शजल्िाभन्दा बावहरको भएमा -६ (छ) अंक प्रदान गररनेछ। 

घ.अन्तवायताय वापत-्असिकतम २०(बीि) अंक प्रदान गररनेछ। तर, र्ि अनिुार अंक प्रदानगदाय 
न्र्नुतम ८ (आठ) र असिकतम १४ (चौि) अंकको िीमासभत्र रही प्रदानगनुयपनेछ। 
(४) उपदफा (१) बमोशजम आवेदन माग गदाय प्राववसिक कार्यका िासग आवश्र्क पने 
व्र्विावर्कप्रमाणपत्र (िाईिेन्ि) प्राप्त गरेका व्र्शक्तिे मात्र आवेदन ठदन िक्नेछन।् 
(५) अन्तवायताय तथा िूचीकरण िसमसतिे आवश्र्क ठानेमा सिशित तथा प्रर्ोगात्मक परीिा 
िमेतिञ्चािन गनय िक्नेछ। 

५. अन्तवायताय र िूशचकरण िसमसतिः माग पद िंख्र्ाका आिारमा कार्यववसिको दफा (४) को 
उपदफा(३) बमोशजम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उम्मेद्वारिाई प्रारशम्भक छनौट गनय र अन्तवायताय 
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िमेतसिई िूशचकरणको सिफाररि गनय गाउाँपासिकामा देहार् बमोशजमको एक अन्तरवाताय तथा 
िूशचकरण िसमसत रहनेछिः 
(क) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत वा सनजिे तोकेको असिकृत स्तरको कमयचारी -िंर्ोजक 
(ि) अध्र्ििे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा िरकारी िेवाको कमयचारी  -िदस्र् 
(ग)कार्ायिर्को ववषर्गत िािा हेने िािा प्रमिु वा कमयचारी   -िदस्र् 

६.िूशचकरणको वववरण प्रकािन गनेिः (१) दफा ४ बमोशजम िबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्मेदवारहरुदफा ५ बमोशजमको िसमसतको सिफाररिको आिारमा कार्ायिर्िे उम्मेदवारहरुको 
रोि नम्बर, नाम थर,ठेगाना, काम गनय तोवकएको िािा आठद िमेत उल्िेि गरी र्ोग्र्ताक्रम 
अनिुार िूशचकरणको वववरणप्रकािन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िूशचकरण प्रकािन गदाय पद िंख्र्ा भन्दा दोव्बर िंख्र्ामा 
वैकशल्पकउम्मेदवारको िूची िमेत प्रकािन गनुयपनेछ र, सिफाररि भएका उम्मेदवारहरुको िूची 
िूचना पाटीमािमेत टााँि गनुय पनेछ।तर, आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उम्मेदवार 
िशुचकरण गनय िवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई सछटो िञ्चार माध्र्मबाट 
जानकारीगराई िोको असभिेि िमेत रा पुनेछ। 

७. करार गनेिः(१) कार्ायिर्िे िूशचकृत गरेका मखु्र् उम्मेदवारिाई िात ठदनको म्र्ाद ठदई करार 
गनयिूचना ठदनपुनेछ। 

(२)उपदफा (१) बमोशजमकोअविीसभत्रकरारिम्झौतागनयआउनेिूशचकृतउम्मेदवारिाँगकार्ायिर्िेअनिूुची१ 
बमोशजमको कार्यवववरण िवहतअनिूुची4 बमोशजमकोढााँचामा करार गनुयपनेछ।उक्तअवसि सभत्र 
िम्पकय  रा  नआएमा क्रमििः वैकशल्पक उम्मेदवारिाई िूचना ठदई करार गनय िवकनेछ। 

(३)उपदफा (२) बमोशजमकरार गरे पश्चात ् अनिूुची ५ बमोशजको पत्र 
कार्ायिर्िेप्राववसिककमयचारीिाईठदनपुनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम कार्ायिर्िे कार्यवववरण ठदाँदा ववषर्गत िािा िमेत तोकी काममा 
िगाउनपुनेछ। 

(५) र्ि कार्यववसि बमोशजम करार गदाय िामान्र्तर्ा आसथयक वषयको श्रावण १ गतेदेिी अको 
वषयकोअिार मिान्तिम्मका िासग मात्र करार गनुय 
पनेछ।तर,उक्तपदिेगनुयपनेकामिमाप्तभएमावापर्ायप्तनभएमावाकार्यप्रारम्भनैनभएकोअवस्थामाकार्ायिर्
िेकामकोबोझरअविीहेरीकरारकोअविीघटाउनिक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) 
बमोशजमएकआसथयकवषयकोसनशम्तिेवाकरारमासिएकोव्र्शक्तिाईपनुिःअकोवषयकोिासगिेवाकरारमासिनपुरे
मापनुिःपरीिण,छनौटरिरुूकरारिरहमानी िम्झौता गररनेछ। 
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(७)प्राववसिक कमयचारीिे स्वेच्छािे करार सनरन्तरता गनय नचाहेमा कम्तीमा एक मवहना अगावै 
कार्ायिर्मासिशित रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । र्िरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी 
काम छोडेमा त्र्स्तोव्र्शक्तिाईपनुिःकरारमाकामगनेअविरठदइनेछैन। 

(८) र्ि दफा ववपरीतको अवसि उल्िेि गरी वा करारमा उल्िेि भएभन्दा बढी रकम भकु्तानी 
ठदएमात्र्िरी अवसि उल्िेि गने वा रकम भकु्तानीको सिफाररि गने कमयचारीको तिव भ्ाबाट 
कट्टा गरीअिूि उपर गररनेछ र, ववभागीर् कारवाही िमेत गररनेछ। 

८. कार्य ितय, पाररश्रसमक र अवसििः(१) र्ि कार्यववसि बमोशजम 
िेवाकरारिम्झौतागररएकाप्राववसिककमयचारीको मासिक पाररश्रसमक 
िम्बशन्िततहवापदकोिरुुतिबस्केिमानबढ्नेगरीकरारिम्झौतामा उल्िेि भए बमोशजम हनुेछ। 
स्थानीर् भ्ा पाउने स्थानमा नेपाि िरकारिे तोके बमोशजमको दररेटमाकरारमा उल्िेि भए 
अनिुार स्थानीर् भ्ा भने उपिब्ि गराउन िवकनेछ। 

(२) कार्ायिर्िे कार्यवववरणमा उल्िेि भए बमोशजम प्रगसतको स्थिगत वा वस्तगुत प्रसतवेदनका 
आिारमाकार्यिम्पादन अनिुार करारमा उल्िेि गरी भ्रमण भ्ा वा वफल्ड भ्ा उपिब्ि गराउन 
िक्नेछ। 
तर, करारिम्झौतामा उल्िेि नगररएकोभ्रमण भ्ा, वफल्ड भ्ा वा अन्र् भ्ा उपिब्ि गराउन 
िवकनछैेन। 

(३) कार्ायिर्िे करारका प्राववसिक कमयचारीको पाररश्रसमक भकु्तानी गदाय सनजिे मवहनाभरी गरेको 
कामकोवववरण (Time Sheet) िवहतको प्रसतवेदन तर्ार गनय िगाई िम्बशन्ित ववषर्गत िािाको 
सिफाररिकोआिारमा भकु्तानी गनुय पनेछ। 

(४) र्ि कार्यववसि बमोशजम प्राववसिक कमयचारीिे करारमा काम गरेकै आिारमा पसछ कुनै पसन 
पदमाअस्थार्ी वा स्थार्ी सनर्कु्ती हनुाका िासग कुनै पसन दाबी गनय पाउने छैन। 

(५) उपदफा (१) बमोशजम करार गदाय काम िरुु गने समसत र अन्त्र् गने समसत िमेत उल्िेि 
गनुयपनेछ।तर, त्र्स्तोकरारकोअविीएक पटकमाएकवषयभन्दाबढी हनुे छैन। 

९.करार िमाप्तीिः (१) र्ि कार्यववसि बमोशजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको 
िंवविानबमोशजम कमयचारी िमार्ोजन भई िवटई आएमा वा स्थार्ी कमयचारी आएमा त्र्स्तो 
व्र्शक्तको करारस्वतिः अन्त्र् हनुेछ। 

(२) करारिम्झौतागररएकोप्राववसिक कमयचारीको कार्य िन्तोषजनक नभएको भनी कार्यरत 
ववषर्गतिािािे सिफाररि गरेमा प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे आवश्र्क छानववन गनय िगाई 
िफाइको मौका ठदईजनुिकैु अवस्थामा करारबाट हटाउन िक्नेछ। 

१०. ववववििः र्ि कार्यववसि कार्ायन्वर्नका क्रममा थप व्र्वस्था गनुय परेमा र्ि कार्यववसि तथा 
प्रचसितकानूनिाँग नबाशझन ेगरी कार्यपासिकािे आवश्र्क सनणयर् गनय िक्नेछ। 
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अनिूुची१ 
(दफा ४ को उपदफा (१) िाँगिम्बशन्ितकार्यवववरणकोढााँचा) 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
गाउाँ कार्यपासिकको कार्ायिर् 
तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि 

कार्य वववरणको नमनुािः 
प्राववसिक कमयचारीको पद नामिः    काम गनुयपने स्थानिः 
प्राववसिक कमयचारीको नामिः       
िपुरीवेिकिः                   प्रसतवेदन पेि गनुयपने असिकारीिः  
कार्य वववरणिः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनिूुची २ 
(दफा ४ को उपदफा (१) िाँगिम्बशन्ितआवेदनकोढााँचा) 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
गाउाँ कार्यपासिकको कार्ायिर् 
तेल्िोक, ताप्िेजङु,प्रदेि नं. १, नेपाि 
करारमा िेवा सिनिेम्बन्िी िूचना 

(िचुना प्रकाशित समसत : २०  /    /     ) 
सिरीजङ्घागाउाँपासिकाको िासग ..............................(ववषर्गत िािा) मा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को िंख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको 
प्राववसिक कमयचारी करारमा रा  ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो िूचना प्रकाशित 
भएको समसतिे १५ (पन्र) ठदनको कार्ायिर् िमर्सभत्र राजस्व सतरेको रसिद िवहत दरिास्त ठदन हनु 
िम्वशन्ित िवैको िासग र्ो िूचना प्रकािन गररएको छ । र्िको फाराम, दरिास्त दस्तरु, कार्यवववरण, 
पाररश्रसमक, िेवाका ितयहरु िवहतको ववस्ततृ वववरण कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुछे। 

पद नाम  िंख्र्ा 
  
  

२.िैशिक र्ोग्र्ता र अनभुव: 
१. नेपािी नागररक। 
२. न्रू्नतम र्ोग्र्ता (जस्तैिः नेपाि िरकारवाट मान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यािर्वाट ......................... मा 
................र कुनै िम्बद्ध ववषर्मा ववषर्मा ........। 
३. अनभुवको हकमा ....... उतीणय गरी िम्बद्ध कार्यमा कम्तीमा ...... वषयको कार्य अनभुव भएको। 
४. .... वषय उमेर परुा भई .... वषय ननाघेको हनुपुने। 
५................. काउशन्ििमा दताय भएको (प्रमाणपत्र)। 
६. अन्र् प्रचसित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको। 
३. दरिास्तमा िंिग्न गनुयपनेिः उम्मेदवारको व्र्शक्तगत वववरण, िैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाशणत प्रसतसिवप, नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रसतसिवप, अनभुवको प्रमाशणत प्रसतसिवप तथा प्रचसित नेपाि कानून 
बमोशजम ववसभन्न काउशन्िि वा पररषद् वा अन्र्मा दताय भएको प्रमाशणत प्रसतसिवप िंिग्न हनुपुनेछ । पेि 
गररने िबै प्रसतसिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वरं्िे हस्तािर गरी प्रमाशणत गने। 
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अनिूुची ३ 
(दफा ४ को उपदफा(२)िाँगिम्बशन्ितदरिास्तफारामकोढााँचा) 

 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
गाउाँ कार्यपासिकको कार्ायिर् 
तेल्िोक, ताप्िेजङु,प्रदेि नं. १, नेपाि 
करारको िासग दरिास्त फाराम 

(क) वैर्शक्तक वववरण 
 नाम थर

  
(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेीठूिोअिरमा)  सिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : समसत : 
स्थार्ी 
ठेगाना 

क)शजल्िा ि) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 

 घ)टोि  ङ) मागय/घर नं. : च) फोन नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म समसत :        (वव.िं.मा)     (ईशस्व िंवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :          वषय            

मवहना 
(ि) िैशिक र्ोग्र्ता/तासिम (दरिास्त फाराम भरेको पदको िासग चावहने आवश्र्क न्रू्नतम 
िैशिक र्ोग्र्ता/तासिम मात्र उल्िेि गने) 

आवश्र्क 
न्रू्नतम र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तासिम 
ठदन ेिंस्था 

िैशिकउपासि/
तासिम 

िंकार् शे्रणी/
प्रसतित 

मूि ववषर् 

िैशिक 
र्ोग्र्ता 

     
     

तासिम      
(ग) अनभुव िम्बन्िी वववरण  

कार्ायिर् पद िेवा/िमूह/उपिमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवसि 

देिी िम्म 
       

हाििािै शिचेको 
पािपोटय िाईजको परैु 
मिुाकृसत देशिन े
फोटो र्हााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तित 
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मैिे र्ि दरिास्तमा ििुाएका िम्पूणय वववरणहरु ित्र् छन।् दरिास्त बझुाएको पदको िूचनाको 
िासग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै िजार् पाएको छैन। कुनै कुरा ढााँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचसित 
कानून बमोशजम िहनेछु/बझुाउनेछु। उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचसित कानून तथा र्ि 
दरिास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेशित िबै ितय तथा सनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु। िाथै 
करारमा उल्िेशित ितयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको िमर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् 
गदाय कम्तीमा एक मवहनाको पूवय िूचना ठदई कार्ायिर्मा सनवेदन ठदनेछु। 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे िहीछाप उम्मेदवारको- 
दस्तितिः 
नाम,थरिः 

दार्ााँ बार्ााँ 
 
 

 

समसत: 
कार्ायिर्िे भनेिः 
रसिद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरिास्त अस्वीकृत भए िोको कारण : 
दरिास्त रुज ुगनेको- 
नाम र दस्तितिः 
समसत : 

दरिास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको- 
नाम र दस्तितिः 
समसत : 

द्रष्टव्र्िःदरिास्त िाथ िूचनामा उल्िेशित िगार्त सनम्नसिशित कागजातहरु असनवार्य रुपमा 
उम्मेदवार आफैिे प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ। 
(१) नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप, 
(२) िमकिता र िम्बद्ध आवश्र्क पनेमा िो को प्रसतसिवप,  
(३) न्रू्नतम िैशिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररसत्रक प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप, प्राववसिक कार्य 
(इशन्जसनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पि ु शचवकत्िा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िासग आवश्र्क पने 
व्र्विावर्क प्रमाणपत्र (िाईिेन्ि)को प्रसतसिवप,  
(४)तासिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा िो िमेतको प्रसतसिवप, आठद। 
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अनिूुची - ४ 
(दफा ७ को उपदफा (१)िाँगिम्बशन्ितकरारिम्झौताकोढााँचा) 

करार िम्झौता 
सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाकोकार्ायिर्, (र्िपसछ पवहिो पि भसनएको) र 
....................शजल्िा, ...................नगरपासिका/गाउाँपासिका, वडा नं. बस्ने श्री 
............................................................ (र्िपसछ दोश्रो पि भसनएको) का बीच 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ................................................(पदको नाम) को कामकाज 
गनय/गराउन समसत २०   /......./...... को सनणयर् अनिुार देहार्का कार्य/ितयको असिनमा रवह 
दोश्रो पििे पवहिो पििाई िेवा उपिब्ि गराउन मन्जरु भएकािे र्ो करारको िंझौता गरी 
एक/एक प्रसत आपिमा बशुझ सिर्ौं ठदर्ौं। 

१. कामकाज िम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफूिाई तोवकएको िंिग्न कार्य वववरण अनिुारको कार्य 
पवहिो पििे तोकेको िमर् र स्थानमा उपशस्थत भई गनुय पनेछ र आवश्र्कतानिुार थप काम 
गनुय पनेछ। 

२. काम गनुय पने स्थान:...........................................।  
३. करारमा काम गरे वापत ्पाउन ेपाररश्रसमकिः प्रत्रे्क मवहना व्र्सतत भएपसछ, पवहिो पििे दोश्रो 

पििाई मासिक रुपमा रु. अिरेपी रु. .....................................................पाररश्रसमक 
उपिब्ि गराउनेछ। 

४. आचरणको पािनािः दोश्रो पििे प्रचसित कानूनमा ब्र्वस्था भएका आचरण तथा अनिुािन 
िम्बन्िी व्र्वस्थाहरु पािना गनुय पनेछ। 

५. ववदािः दोस्रो पििाई िाबयजसनक सबदा बाहेक अन्र् कुनै पसन वकसिमको सबदा उपिब्ि हनु ेछैन 
। िाथै कार्ायिर्को िासग आवश्र्क परेको िण्डमा सबदाको ठदनमा पसन िेवा उपिब्ि गराउन ु
पनेछ।र्िरी िावयजसनक सबदाको ठदनमा कार्ायिर्मा काम िगाए बापत मासिक करार रकमको 
दामािाहीिे रकम दोश्रो पििाई ठदईनेछ। 

६. कार्ायिर् िम्पश्को िरुिािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि िम्पश्को नोक्िानी वा 
वहनासमना गरेमा िोको िसतपूसतय वा हानी नोक्िानीको सबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदन ु
पनेछ। 

७. गोप्र्तािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, शजन्िी िामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै 
अनसिकृत व्र्शक्त वा देििाई उपिब्ि गराएको प्रमाशणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई 
िोबाट भएको हानी नोक्िानीको शततपूसतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो िूचीमा िमेत 
राशिनेछ। 

८. करार अवसििः र्ो करार २०  । ।  देशि िाग ुभई २०  । ।  िम्मको िासग हनुेछ। 
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९. कार्यिम्पादन मूल्र्ाकंनिः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्य िम्पादन मूल्र्ांकन गने र िो मूल्र्ांकन 
गदाय िािविािी सनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देशिएमा कार्यववसिको दफा ९ बमोशजम करार सनशश्चत 
अवसिको िासग थप हनु िक्नेछ। 

१०. पाररश्रसमक कट्टी र करार िेवाको ितयको अन्त्र्िः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार७ (िात) 
ठदनभन्दा बढी उक्त िेवा उपिब्ि नगराएमा, िन्तोषजनक िेवा ठदन निकेमा अनपुशस्थत रहेको 
अवसिको पाररश्रसमक दामािावहिे कट्टा गररनेछ र िो भन्दा बढी िेवा नगरेमा स्वतिः र्ो िंझौता 
पवहिो पििे रद्ध गरी अको ब्र्वस्था गनय वािा पने छैन। दोश्रो पििे िारररीक रुपमा अस्वस्थ 
भई वा अन्र् कुनै कारणिे िेवा ठदन अिमथय भएमा वा काम िन्तोषजनक नभएमा वा आचरण 
िम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पििंगको िंझौता रद्ध गनय िक्नेछ र सनजको 
िट्टा अको व्र्शक्त करारमा राशि काम िगाउन बािा पने छैन। 

११. दावी नपगु्निेः दोश्रो पििे र्ि करार बमोशजम काम गरेकै आिारमा पसछ कुनै पसन पदमा 
अस्थार्ी वा स्थार्ी सनर्शुक्त हनुाका िासग दाबी गनय पााँउने छैन/गने छैन। 

१२. प्रचसित कानून िागू हनुिेः र्ि िंझौतामा उल्िेि नभएको कुरा प्रचसित नपेाि कानून बमोशजम 
हनुेछ। 
गाउाँपासिकाको तफय बाटिः  दोस्रो पि/ करार गने व्र्शक्त: 
हस्तािर : हस्तािर :  
नाम : नाम : 
पद : ठेगाना : 
कार्ायिर्को छापिः  
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अनिूुची -५ 
(दफा ७ को उपदफा (२)िाँगिम्बशन्ितकरारिूचनापत्रकोढााँचा) 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 
तेल्िोक, ताप्िेजङु,प्रदेि नं. १, नेपाि 

प.िं.  
च.नं.          समसतिः    
 

श्री .............................. 
ठेगाना ......................... 

ववषर्िः करार िम्बन्िमा । 

तपाईिाई समसत २०। ।  को सनणयर्ानिुार िूशचकरण गररए बमोशजम ...................... (पदको 
नाम वा काम) का िासग र्िैिाथ िंिग्न करार (िम्झौता) बमोशजम समसत २० । । देशि २० 
। । िम्म करारमा राशिएको हुाँदा िंिग्न कार्यितय अनरुुप आफनो काम इमान्दारीपूवयक र 
व्र्विावर्क मूल्र् मान्र्ता अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइन्छ। 
 िाथै आफ्नो काम कतयव्र् पािना गदाय प्रचसित काननु वमोशजम कमयचारीिे पािना गनुयपने 
आचार िंवहता र आचरणको िमेत पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ। 

() 

प्रमिुप्रिािकीर्असिकृत 
बोिाथयिः 

श्री राजस्व तथा आसथयक प्रिािन िािािःप्रमाशणतहाशजर/Time Sheet िवहतको 
प्रसतवेदनकाआिारमािम्झौताबमोशजमकोरकममासिकरूपमाउपिब्िगराउनहुनु। 

श्री िामान्र् प्रिािन िािािः हाशजरीको व्र्वस्था हनु। 
श्री िम्बशन्ित ववषर्गत िािािः कामकाजमा िगाउन ुहनु। 
श्री िबै वडा कार्ायिर्, सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 
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