
 

 

 

 

 

रुपा गाउँपालिका कास्की 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको राजपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट प्रकाशशत 
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रूपा गाउँपालिकाको सेवा करारिा कियचारी व्र्वस्थापन 

सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ 
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प्रस्तावना:  

रूपा गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास 
लनिायणको कार्यिाई व्र्वशस्थत र प्रभावकारी बनाउन र्स 
गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको 
कियचारी दरवन्दी तथा गाउँसभाबाट शस्वकृत सेवा करार 
दरबन्दीको अलधनिा रवह प्राववलधक कियचारीको ररक्त पदिा 
करार सम्झौताका आधारिा सेवा करारिा लिने कार्यिाई 
व्र्वशस्थत गनयका िालग, 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को धारा १०२ को 
अलधकार प्रर्ोग गरी रूपा गाँउ कार्यपालिकािे लिलत 
२०७४/११/१० िा र्ो कार्यववलध स्वीकृत गरी जारी गरेको 
छ ।  

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः 

क. र्स कार्यववलधको नाि "रूपा गाउँपालिकािा सेवा 
करारिा कियचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७४" रहेको छ ।  
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ख. र्ो कार्यववलध कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको लिलतबाट 
प्रारम्भ हनेुछ ।  

 

२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स 
कार्यववलधिा- 

क.  "अध्र्ि" भन्नािे रूपा गाउँपालिकाको अध्र्ि 
सम्झन ुपदयछ । 

ख.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

ग.  "कार्यववलध" भन्नािे “रूपा गाउँपालिकाको सेवा 
करारिा प्राववलधक कियचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

घ.  "कार्ायिर्" भन्नािे रूपा गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 
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ङ. "प्राववलधक कियचारी" भन्नािे दफा ३(२) 
बिोशजि प्राववलधक सेवा उपिब्ध गराउने गरी 
व्र्वस्था भएका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

च. "सलिलत" भन्नािे दफा ५ बिोशजि गठित 
अन्तवाताय तथा सूशचकरण सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

३. कार्यववलध िागू हनेु िते्र र सेवाः (१) स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) 
तथा स्थानीर् तहिा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्र्वस्थाको 
दफा १५(४) बिोशजि प्राववलधक कियचारी करारिा 
राख्ने प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्यववलध स्वीकृत गरी िागू 
गररएको छ ।  

(२) कार्ायिर्िे देहार्को सेवासँग सम्बशन्धत 
प्राववलधक कियचारी तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ िे तोकेबिोशजिका पदहरुिा र्स कार्यववलध 
बिोशजि अवलध तोकी सेवा करारिा राख्न सक्नेछः  

(क) इशन्जलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बशन्धत 
पदहरु । 
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(ख) कृवष सेवासँग सम्बशन्धत पदहरु । 

(ग) पश ुसेवासँग सम्बशन्धत पदहरु । 

(घ) वन सेवासँग सम्बशन्धत पदहरु । 

(ङ) स्वास््र् सेवासँग सम्बशन्धत पदहरु । 

(छ) अन्र् कुनै प्राववलधक सेवासँग 
सम्बशन्धत पदहरु । 

(ज) प्रचलित कानूनिे सेवा करारबाट 
कार्यसम्पादन गने भनी तोवकएका 
पदहरु । 

४. छनौट सम्बन्धी व्र्वस्थाः दफा ३ बिोशजिका 
प्राववलधक कियचारी कार्ायिर्िे करारिा राख्न े
प्रर्ोजनको िालग सूशचकरण तथा छनौट सम्बन्धी 
व्र्वस्था देहार् बिोशजि हनेुछः  

(१) प्राववलधक कियचारीको अनसूुशच-१ बिोशजि 
स्वीकृत कार्य वववरण बिोशजि पद वा सेवा िेत्र तथा 
सम्बशन्धत सेवा सिूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलिक, सेवा 
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शतय सिेत तोकी सम्बशन्धत कार्ायिर्को सूचनापाटी, 
वेभसाईट तथा अन्र् कुनै सावयजलनक स्थििा अनसूुची 
-२ बिोशजिको ढाँचािा कम्तीिा १५ (पन्र) ठदनको 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(२) आवेदन फारािको निूना अनसूुची-३ 
बिोशजि हनेुछ । आवेदन दस्तरु गाउँपालिकाबाट 
लनधायरण भए बिोशजि हनेुछ । र्सरी तोवकने आवदेन 
दस्तरु लनधायरण नभएसम्ि र्सै कार्यववलध बिोशजि गिन 
हनेु अन्तवायताय तथा सूशचकरण सलिलतिे तोकेबिोशजि 
हनेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पनय आएका 
आवेदनहरु देहार्को आधारिा दफा ५ को सलिलतिे 
िूल्र्ाङ्कन गरी सशुचकृत गनुयपनेछ :  

क. शैशिक र्ोग्र्ता वापत-६० (सािी) अंकः  

 (ववशशष्ट शे्रणी वापत ६०, प्रथि शे्रणी 
वापत ५५, वितीर् शे्रणी वापत ५०, 
ततृीर् शे्रणी वापत ४५, (लत्रभवुन 
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ववश्वववद्यािर्को अंक गणनाका 
आधारिा) । 

ख. कार्य अनभुव वापत - १० (दश) अंकः 

 (प्रलत वषय २ अंकको दरिे, प्रिाशणत 
वववरण संिग्न भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीर् बालसन्दािाई देहार् बिोशजि- १० 
(दश) अंक  

१. रुपा गाउँपालिकाको बालसन्दा भएिा 
- १० अंक 

२. कास्की शजल्िाको बालसन्दा भएिा - 
५ अंक 

३. रूपा गाउँपालिका वा कास्की शजल्िा 
बाहेको अन्र्त्र जनुसकैु स्थानको 
बालसन्दा भएिा - ३ अंक  

स्पवष्टकरणः बालसन्दा भए नभएको र्वकन गनुयपदाय सम्बशन्धत 
व्र्क्तीको नेपािी नागररकता प्रिाणपत्रिा उल्िेशखत 
िेगानािाइ आधार लिनपुनेछ तथा वववावहताको हकिा वववाह 
दताय प्रिाणपत्रिाइ सिेत आधार िालननेछ ।)  
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घ. अन्तवातायिा अलधकति २० अंक ।  

 र्स अनसुार अकं प्रदान गदाय न्र्नुति ८ 
(आि) र अलधकति १४ (चौध) को 
सीिालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोशजि आवेदन िाग गदाय 
प्राववलधक कार्य (इशन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ु
शचवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क 
पने व्र्वसावर्क प्रिाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका 
व्र्शक्तिे िात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 

५. अन्तवायताय र सूशचकरण सलिलतः (१) िाग पद संखर्ाका 
आधारिा कार्यववलधको दफा (४) को उपदफा (३) 
बिोशजि उच्चति अंक प्राप्त गरेका उम्िेदवारिाई 
प्रारशम्भक छनौट गनय र अन्तवायताय सिेत लिई 
सूशचकरणको लसफाररस गनय देहार्को अन्तरवाताय तथा 
सूशचकरण सलिलत रहनेछः 

(क) रूपा गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत-      
संर्ोजक 
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(ख) संर्ोजकिे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपिा सरकारी 
सेवाको अलधकृत स्तरको कियचारी -सदस्र् 

(ग) रुपा गाउँपालिकाको सम्बशन्धत ववषर्गत शाखा 
प्रिखु - सदस्र् 

(घ) रूपा गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको प्रिखु-  
सदस्र् – सशचव 

(२) सलिलतिा संर्ोजकको लनणयर्अनसुार बवढिा दइु 
(२) जनासम्ि व्र्शक्तहरुिाइ आिन्त्रण गनय 
सवकनेछ । 

(३) सलिलतको बैिक सम्बन्धी व्र्बस्था सलिलतको 
लनणयर्अनसुार हनेुछ । 

(४) उपदफा १ बिोशजिको सलिलतका 
पदालधकारीहरुको सम्बन्धिा रूपा गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा तत्काि कार्यरत 
कियचारीको आधारिा कशम्तिा ३ जना रहने गरी 
सलिलतको गिन भइ आफ्नो कार्य अगाडी बढाउन 
सक्नेछ । 
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६. सूशचकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ को 
उपदफा ३ (क) (ख) (ग) बिोशजि सबैभन्दा बढी 
अंक प्राप्त गने उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोशजिको 
सलिलतको लसफाररसको आधारिा कार्ायिर्िे 
उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, बाब ु
आिाको नाि थर आठद सिेत उल्िेख गरी वणायनकु्रि 
अनसुार सूशचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूशचकरण प्रकाशन 
गदाय पद संखर्ा भन्दा दोव्बर संखर्ािा उम्िेदवारको 
सूची सिेत प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररश भएका 
उम्िेदवारहरुको सूची सूचना पाटीिा सिेत टासँ 
गनुयपनेछ ।  

तर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि 
उम्िेदवार सशुचकरण गनय सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि रहेका उम्िेदवारिाई  

लछटो सञ्चार िाध्र्िबाट जानकारी गराई सोको 
अलभिेख सिेत राख्नपुनेछ ।  
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६ (क) छनौटको िाध्र्िः (१) दफा ६ बिोशजि सूशचकरण 
भएका उम्िेदवारहरुको छनौटका िागी अन्तवायताय तथा 
सूशचकरण सलिलतको लनणयर्का आधारिा बहबैुक्िवपक 
प्रश्नपत्रको आधारिा लिशखत परीिा तथा आवश्र्कता 
अनसुार प्रर्ोगात्िक परीिाको आधारिा अशन्ति 
र्ोग्र्ताक्रि प्रकाशन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा १ बिोशजिको लिशखत पररिाको पूणायङ्क १०० 
तथा प्रर्ोगात्ि परीिाको पूणायङ्क बवढिा ५० हनेुछ र 
जसिा कशम्तिा ४० प्रलतशत अंक प्राप्त गने उम्िेदवार 
अन्तवायतायको िागी र्ोग्र् भएको िालननेछ । 

(३) दफा ६ बिोशजि सूशचकरण भएका 
उम्िेदवारहरु सलिलतिे तोकेको लिलत सिर् र स्थानिा 
दफा ६ (क) बिोशजिको परीिा तथा सलिलतको 
लनणयर्अनसुार अन्तवायतायिा उपशस्थत हनेुछन । 

(४) सलिलतिे दफा ४ उपदफा ३ क ख ग 
बिोशजि प्राप्ताङ्क तथा दफा ६ (क) को उपदफा २ र 
दफा ४ को उपदफा ३ घ बिोशजि प्राप्ताङ्कको 
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आधारिा रहेर सबैभन्दा ववढअंक प्राप्त गने 
उम्िेदवारको आधारिा सेवा करारिा लनर्कु्तीको िालग 
रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सिि 
लसफाररस गनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ायिर्िे सलिलतबाट लसफाररस 
भएका उम्िेदवारहरुिाइ कशम्तिा ७ (सात) ठदनको 
म्र्ाद ठदई करार गनय सूचना ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अवधी लभत्र करार 
सम्झौता गनय आउने उम्िेदवारसँग कार्ायिर्िे अनसूुची 
- १ बिोशजिको कार्य-वववरण सवहत अनसूुची - 4 
बिोशजिको ढाँचािा करार गनुयपनेछ । उक्त अवलध 
लभत्र सम्पकय  राख्न नआएिा क्रिशः वैकशल्पक 
उम्िेदवारिाई सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ । तर 
र्सरी बैकशल्पक उम्िेदवार सेवा करारिा लनर्कु्त हनु 
सक्ने अवलध कार्ायिर्बाट करार गनय जारी सूचना 
प्रकाशन भएको लिलतिे ३५ ठदनको िात्र हनेुछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोशजि करार गरे पश्चात 
अनसूुची - ५ बिोशजको पत्र कार्ायिर्िे सम्बशन्धत 
कियचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोशजि कार्ायिर्िे 
कार्यवववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा सिेत तोकी काििा 
िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्यववलध बिोशजि करार गदाय एक 
पटकिा बढीिा छ िवहनाको अवलधको िालग िात्र 
करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने काि सिाप्त 
भएिा वा पर्ायप्त नभएिा वा कार्यप्रारम्भ नै नभएको 
अवस्थािा स्थानीर् तहिे कािको बोझ र अवधी हेरी 
करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि एक आलथयक वषयको 
लनशम्त सेवा करारिा लिएको व्र्शक्तिाई पनुः अको 
वषयको िालग सेवा करारिा लिन ुपरेिा कार्यपालिकाको 
लनणयर्अनसुार सेवा करारिा लनर्कु्त गरी शरुू करार 
सरह िालन सम्झौता गररनेछ ।  
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(७) प्राववलधक कियचारीिे स्वेच्छािे करार 
लनरन्तरता गनय नचाहेिा कम्तीिा १ (एक) िवहना 
अगाडी कार्ायिर्िा लिशखत रुपिा जानकारी गराउन ु
पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी 
काि छोडेिा त्र्स्तो व्र्शक्तिाई पनुःकरारिा काि गने 
अवसर ठदईने छैन। 

(८) र्स दफा ववपररतको अवलध उल्िेख गरी 
वा करारिा उल्िेख भए भन्दा बढी रकि भकु्तानी 
ठदएिा त्र्सरी अवलध उल्िेख गने वा रकि भकु्तानी 
गने कियचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर 
गररनेछ र ववभागीर् कारवाही सिेत गररनेछ ।  

८. कार्य शतय, पाररश्रलिक र अवलध :  (१) र्स कार्यववलध 
बिोशजि सेवा करार सम्झौता गररएका प्राववलधक 
कियचारीको िालसक पाररश्रलिक सम्बशन्धत तह वा 
पदको शरुु तिब स्केििा नबढ्ने गरी करार 
सम्झौतािा उल्िेख भए बिोशजि हनेुछ । स्थानीर् 
भत्ता पाउने स्थानिा नेपाि सरकारको दररेट बिोशजि 



खण्डः १   संखर्ाः ६  लिलतः २०७४/११/१० 

 

रूपा गाउँपालिकाको सेवा करारिा कियचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववलध २०७४, पेज नं. 15 

 

करारिा उल्िेख भए अनसुार स्थानीर् भत्ता उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ ।  

(२)  कार्ायिर्िे कार्य-वववरणिा उल्िेख 
भए बिोशजि प्रगलतको स्थिगत वा वस्तगुत 
प्रलतवेदनका आधारिा कार्य सम्पादन अनसुार करारिा 
उल्िेख गरी भ्रिण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतािा उल्िेख नगररएको भ्रिण 
भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्र् भत्ता उपिब्ध गराउन 
सवकने छैन ्। 

(३) कार्ायिर्िे करारका प्राववलधक कियचारीको 
पाररश्रलिक भकु्तानी गदाय लनजिे िवहनाभरी गरेको 
कािको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन 
तर्ार गनय िगाई सम्बशन्धत ववषर्गत शाखाको 
लसफाररशको आधारिा िात्र भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) र्स कार्यववलध बिोशजि प्राववलधक 
कियचारीिे करारिा काि गरेकै आधारिा पलछ कुनै 
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पलन पदिा अस्थार्ी वा स्थार्ी लनर्कु्ती हनुाका िालग 
कुनै पलन दाबी गनय पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बिोशजि करार गदाय काि 
शरुु गने लिलत र अन्त्र् गने लिलत सिेत उल्िेख 
गनुयपनेछ। तर त्र्स्तो करारको अवधी एक पटकिा 
१ (एक) वषय भन्दा बढी हनेु छैन । 

(६) सेवा करारिा कार्यरत कियचारीको सेवा शतय 
सूववधाको ववषर्िा रूपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका 
बैिकको लनणयर् अशन्ति हनेुछ । 

९. करार सिाप्तीः (१) र्स कार्यववलध बिोशजि करार 
गररएको पद वा दरबन्दीिा नेपािको संववधान बिोशजि 
कियचारी सिार्ोजन भई खवटई आएिा त्र्स्तो 
व्र्शक्तको करार स्वतः अन्त्र् हनेुछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कियचारीको 
कार्य सन्तोषजनक नभएको भलन कार्यरत ववषर्गत 
शाखा वा कार्ायिर्िे लसफाररश गरेिा अध्र्ि वा 
प्रिखुिे आवश्र्क छानववन गनय िगाई सफाइको िौका 
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ठदई कार्ायिर्िे जनुसकैु अवस्थािा करारबाट हटाउन 
सवकनेछ ।  

१०. ववववधः र्स कार्यववलध कार्ायन्वर्न क्रििा थप व्र्वस्था 
गनुय परेिा र्स कार्यववलध तथा प्रचलित कानूनसगँ 
नबाशझने गरी रूपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकािे 
आवश्र्क लनणयर् गनय सक्नेछ।  

११. संशोधनः कार्यववलधिा कुनै संशोधन गनुय आवश्र्क परेिा 
गाउँ कार्यपालिकािे संशोधन गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची - १ 
(बुदँा ४.१ सँग सम्बशन्धत कार्य वववरणको ढाँचा) 

रूपा गाउँपालिका 
रूफा कार्यपालिकको कार्ायिर् 

रूपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

कार्य वववरणको निनुाः 
प्राववलधक कियचारीको पद नािः  काि 
गनुयपने स्थानः 
प्राववलधक कियचारीको नािः   
 
सपुररवेिकः प्रलतवेदन पेश गनुयपने अलधकारीः  
कार्य वववरणः 
१.  
२.  
३. 
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अनसूुची - २ 
(बुदँा ४.१सँग सम्बशन्धत आवेदनको ढाँचा) 

रूपा गाउँपालिका 
रूफा कार्यपालिकको कार्ायिर् 

रूपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

करारिा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकाशशत लिलत : २०७  /    /     ) 

रूपा गाउँपालिकाको िागी ...... ....... .......... (ववषर्गत 
शाखा) िा रहने गरी ......... .............. (पद) को रुपिा 
देहार्को संखर्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राववलधक कियचारी करारिा 
राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो 
सूचना प्रकाशशत भएको लिलतिे १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको 
२:०० बजेसम्ि राजस्व लतरेको रलसद सवहत दरखास्त ठदन 
हनु सम्वशन्धत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ 
। र्सको फाराि, दरखास्त दस्तरु, कार्य–वववरण, 
पाररश्रलिक, सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्ततृ वववरण 
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कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ध 
हनेुछ ।  
 

पद नाि  संखर्ा 
  
  

२. शैशिक र्ोग्र्ता र अनभुव (निनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नति र्ोग्र्ता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट िान्र्ता प्राप्त 

ववश्वववद्यािर्वाट Ci vi l  Engi neeri ng िा स्नातक 
(B.E) र कुनै सम्बि ववषर्िा ववषर्िा स्नातकोत्तर 
गरेको । 

३. अनभुवको हकिा B.E उतीणय गरी सम्बि कार्यिा 
कम्तीिा ...... वषयको कार्य अनभुव भएको  ।  

४. .... वषय उिेर परुा भई .... वषय ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि इशन्जलनर्ररङ्ग काउशन्सििा दताय भएको 

(प्रिाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
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३. दरखास्तिा संिग्न गनुयपनेः उम्िेदवारको व्र्शक्तगत 
वववरण, शैशिक र्ोग्र्ताको प्रिाशणत प्रलतलिवप, नेपािी 
नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाशणत प्रलतलिवप, अनभुवको 
प्रिाशणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नेपाि कानून बिोशजि 
ववलभन्न काउशन्सि वा पररषद् वा अन्र्िा दताय भएको 
प्रिाशणत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै 
प्रलतलिवपको पछाडी उम्िेदवार स्वरं्िे हस्तािर गरी 
प्रिाशणत गने ।  
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अनसूुची - ३ 
(बुदँा ४.२ सँग सम्बशन्धत दरखास्त फारािको ढाँचा) 

रूपा गाउँपालिका 
रूपा कार्यपालिकको कार्ायिर् 

रूपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

सेवा करारको िालग दरखास्त फाराि 
(क) वैर्शक्तक वववरण 
 नाि थर

  
(देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो 
अिरिा) 

 लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी 
गने 
शजल्िा : 

लिलत : 

स्थार्ी 
िेगाना 

क) 
शजल्िा 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा 
नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) िागय/घर नं. : च) फो 
नं. 
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पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिलत :             

(वव.सं.िा)              
(ईशस्व संवतिा) 

बाजेको नाि, थर : हािको उिेर 
:             
वषय            
िवहना 

(ख) शैशिक र्ोग्र्ता/तालिि (दरखास्त फाराि भरेको 
पदको िालग चावहने आवश्र्क न्रू्नति शैशिक 
र्ोग्र्ता/तालिि िात्र उल्िेख गने) 
आवश्र्
क 
न्रू्नति 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडय/
तालिि ठदन ेसंस्था 

शैशिक 
उपालध/ता
लिि  

संका
र् 

शे्रणी/प्रलत
शत 

िूि 
ववष
र् 

शैशिक 
र्ोग्र्ता 
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तालिि      

 
(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 

अवलध 

देशख सम्ि 

       

       

िैिे र्स दरखास्तिा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्
। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने 
गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको 
िहररएिा प्रचलित कानून बिोशजि सहनेछु/बझुाउनेछु । 
उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स 
दरखास्त फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेशखत सबै शतय तथा 
लनर्िहरु पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा 
उल्िेशखत शतयहरु पूणय रुपिा पािना गनेछु र करारको 
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सिर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कशम्तिा ३ 
िवहनाको पूवय सूचना ठदई कार्ायिर्िा लनवेदन ठदनेछु । 

उम्िेदवारको ल्र्ाप्चे 
सहीछाप 

उम्िेदवारको दस्तखत 

दार्ा ँ बार्ा ँ

 
 

 

लिलत: 
कार्ायिर्िे भनेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ु
गनेको नाि र 
दस्तखतः 
लिलत : 

दरखास्त 
स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 
लिलत : 
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द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनािा उल्िेशखत िगार्त 
लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनवार्य रुपिा उम्िेदवार आफैिे 
प्रिाशणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप,   
(२) सिकिता र सम्बि आवश्र्क पनेिा सो को प्रलतलिवप, 
(३) न्रू्नति शैशिक र्ोग्र्ताको प्रिाणपत्र र चाररलत्रक 
प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्य (इशन्जलनर्ररङ्ग, 
स्वास््र् तथा पश ुशचवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग 
आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को 
प्रलतलिवप, तालिि र अनभुव आवश्र्क पनेिा सो सिेतको 
प्रलतलिवप, आठद । 
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अनसूुची - ४ 
(बुदँा ७.१ सँग सम्बशन्धत करार सम्झौताको ढाँचा) 

करार सम्झौता 
रूपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, (र्सपलछ पवहिो पि 
भलनएको) र ......... शजल्िा, ........ पालिका, वडा नं. ..... 
बस्ने श्री ............. (र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच 
रूपा गाउँपालिकाको ............................ को रूपिा 
कािकाज गनय गराउन लिलत २०७ /......./...... को लनणयर् 
अनसुार देहार्का कार्य/शतयको अलधनिा रवह दोश्रो पििे 
पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन िन्जरु भएकािे र्ो 
करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसिा बशुझ लिर्ौं 
ठदर्ौं : 
१. कािकाज सम्बन्धिा : दोस्रो पििे आफुिाई 

तोवकएको संिग्न कार्य वववरण अनसुारको कार्य पवहिो 
पििे तोकेको सिर् र स्थानिा उपशस्थत भई गनुय 
पनेछ र आवश्र्कतानसुार थप काि गनुय पनेछ । 

२. काि गनुय पने स्थान : ..............।  
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३. करारिा काि गरे बापत पाउँने पाररश्रलिक : प्रत्रे्क 
िवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो पििाई 
िालसक रुपिा रु. ........... (अिरेपी रु. ........... 
पाररश्रलिक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे रूपा गाउँपालिकाको 
प्रचलित कानूनिा ब्र्वस्था भएका आचरण तथा 
अनशुासन सम्बन्धी व्र्वस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्र् कुनै 
पलन वकलसिको लबदा उपिब्ध हनेु छैन । साथै 
कार्ायिर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डिा लबदाको 
ठदनिा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ु पनेछ । र्सरी 
सावयजलनक लबदाको ठदनिा कार्ायिर्िा काि िगाए 
बापत िालसक करार रकिको दािासाहीिे रकि दोश्रो 
पििाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ायिर् सम्पशत्तको सरुिाः दोस्रो पििे कार्ायिर्को 
चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी वा वहनालिना गरेिा सो 
को िलतपूलतय वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे 
पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 
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७. गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, शजन्सी 
सािान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत 
व्र्शक्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रिाशणत भएिा 
दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नोक्सानीको शततपूलतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो 
सूचीिा सिेत राशखनेछ ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७...देशख िाग ु भई 
२०७.... सम्िको िालग हनेुछ ।  

९. कार्यसम्पादन िूल्र्ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको 
कार्य सम्पादन िूल्र्ांकन गने र सो िूल्र्ांकन गदाय 
सािवसािी लनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देशखएिा 
कार्यववलधको दफा ९ बिोशजि करार लनशश्चत अवलधको 
िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन्त्र्ः दोश्रो 
पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात) ठदन भन्दा 
बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्तोषजनक सेवा 
ठदन नसकेिा अनपुशस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलिक 
दािासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेिा 
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स्वतः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्र्वस्था 
गनय वाधा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपिा 
अस्वस्थ भई वा अन्र् कुनै कारणिे सेवा ठदन असिथय 
भएिा वा काि सन्तोषजनक नभएिा वा आचरण 
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेिा दोश्रो 
पिसंगको संझौता रि गनय सक्नेछ र लनजको सट्टा 
अको व्र्शक्त करारिा राशख काि िगाउन बाधा पने 
छैन ।  

११. दावी नपगु्नेः दोश्रो पििे र्स करार बिोशजि काि 
गरेकै आधारिा पलछ कुनै पलन पदिा अस्थार्ी वा 
स्थार्ी लनर्शुक्त हनुाका िालग दाबी गनय पाँउने छैन/गने 
छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनेुः र्स संझौतािा उल्िेख 
नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बिोशजि हनेुछ ।  

गाउँपालिकाको तफय बाट  दोस्रो पि (करार गने व्र्शक्त):  
हस्तािरः हस्तािरः 
नाि :   नाि : 
पद : िेगाना : कार्ायिर्को छापः  
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अनसूुची - ५ 
(बुदँा ७.२ सँग सम्बशन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

रूपा गाउँपालिका 
रूफा कार्यपालिकको कार्ायिर् 

रूपाकोट कास्की गण्डकी प्रदेश नेपाि 
च.नं.      लिलतः   
प.सं.  
श्री ........................................, 
िेगाना ......................... 

ववषर्ः करार सम्बन्धिा । 
तपाईिाई लिलत २०७...।....।... लनणयर्ानसुार सूशचकरण 
गररए बिोशजि ............................ (पदको नाि वा 
काि) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बिोशजि 
लिलत २०७....।....।...  देशख २०७....।.....।.... सम्ि 
करारिा राशखएको हुँदा संिग्न कार्यशतय अनरुुप आफनो 
काि इिान्दारीपूवयक र व्र्वसावर्क िूल्र् िान्र्ता अनरुुप 
गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
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 साथै आफ्नो काि कतयव्र् पािना गदाय र्स 
गाउँपालिका/नगरपालिकाको कियचारीिे पािना गनुयपने 
आचार संवहता र आचरणको सिेत पररपािना हनु जानकारी 
गराइन्छ ।  

 
बोधाथयः 
श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रिाशणत हाशजर/Time Sheet 

सवहतको प्रलतवेदनका आधारिा सम्झौता बिोशजिको 
रकि िालसक रूपिा उपिब्ध गराउनहुनु ।  

श्री प्रशासन शाखाः हाशजरीको व्र्वस्था हनु ।  
श्री वडा कार्ायिर्, .....................  । 


