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पनौती नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनर्ााणको कार्ािाई व्र्वस्थित 
र प्रभावकारी बनाउन र्स नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरेको कर्ाचारी 
दरवस्ददको अलधनर्ा रवह प्राववलधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा 
करारर्ा लिने कार्ािाई व्र्वस्थित गनाका िालग पनौती नगर कार्ापालिकािे लर्लत : 
२०७४/०८/२५ र्ा र्ो कार्ाववलध थवीकृत गरी जारी गरेकोछ ।  
 

१. संस्िप्त नार् र प्रारम्भः 
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क. र्स कार्ाववलधको नार् "पनौती नगरपालिकार्ा करारर्ा प्राववलधक कर्ाचारी 
व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववलध, २०७५" रहेको छ ।  

ख  .र्ो कार्ाववलध कार्ापालिकािे लनणार् गरेको लर्लतबार् प्रारम्भ हर्नेछ ।  
 

२. पररभाषाः  ववषर् वा प्रसंगिे अकग अिा निागरे्ा र्स कार्ाववलधर्ा-  
क . "प्रर्र्ख  "भलािे पनौती नगरपालिकाको प्रर्र्ख सम्झनर् पदाछ । 
ख . "नन "  भलािे  “थिानीर् सरकार सञ्चािन नन, २०७४” सम्झनर् पदाछ ।  
ग . "कार्ाववलध "  भलािे  “पनौती नगरपालिकार्ा करारर्ा प्राववलधक कर्ाचारी 

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववलध, २०७५” सम्झनर् पदाछ ।  
घ . "कार्ाािर्"  भलािे नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झनर् पदाछ । 
ङ. "प्राववलधक कर्ाचारी "  भलािे  दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववलधक सेवा उपिब्ध 

गराउन ेगरी व्र्वथिा भएका कर्ाचारी सम्झनर् पदाछ । 
च.     "सलर्लत"  भलािे दफा ५ बर्ोस्जर् गठित अदतवााता तिा सूस्चकरण सलर्लत 

सम्झनर् पदाछ । 
 

३. कार्ाववलध िागू हर्न ेिते्र र सेवाः  (१)  थिानीर् सरकार सञ्चािन नन, २०७४ को 
दफा ८३ को उपदफा (७) र (८) तिा थिानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी 
व्र्वथिाको दफा १५(४) बर्ोस्जर् प्राववलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्न े प्रर्ोजनको 
िालग र्ो कार्ाववलध थवीकृत गरी िागू गररएको छ ।  

(२)   कार्ाािर्िे देहार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववलधक कर्ाचारी र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् 
अवलध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछ । 
क. तस्दजलनर्ररँ सेवासँग सम्बस्दधत 
ख. कृवष सेवासँग सम्बस्दधत 
ग. पँर् सेवासँग सम्बस्दधत  
घ. बन  सेवासँग सम्बस्दधत  
ङ. थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधत 
च. कम््र्र्र्र सेवासँग सम्बस्दधत 
छ. अदर् कर् नै प्राववलधक सेवासँग सम्बस्दधत 

४. छनौर् सम्बदधी व्र्वथिाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववलधक कर्ाचारी कार्ाािर्िे 
करारर्ा राख्न े प्रर्ोजनको िालग सूस्चकरण तिा छनौर् सम्बदधी व्र्वथिा देहार् 
बर्ोस्जर् हर्नेछः  

(१)  प्राववलधक कर्ाचारीको अनर्सूस्च-१ बर्ोस्जर् थवीकृत कार्ा वववरण 
बर्ोस्जर् पद वा सेवा िेत्र तिा सम्बस्दधत सेवा सरू्हको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा 
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ँता सरे्त तोकी सम्बस्दधत कार्ाािर्को सूचनापार्ी, वेभसाईर् तिा अदर् कर् नै 
सावाजलनक थििर्ा अनर्सूची-२ बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) ठदनको 
सूचना प्रकाँन गनर्ापनेछ । 

(२) आवेदन फारार् अनर्सूची-३ बर्ोस्जर् हर्नेछ । आवेदन दथतर्र देहार् 
बर्ोस्जर् हर्नेछ ।  

सहार्क थतर 
१. ३००/- 
2. ३००/- 
3. ३००/- 
4. 5००/- 
5. 7००/- 
 

अलधकृत थतर 

१. १०००/- 
२. १५००/- 
 

(३)  उपदफा (२) बर्ोस्जर् पना आएका आवेदनहरु देहार्को आधारर्ा दफा 
५ को सलर्लतिे रू्ल्र्ाङ्कन गरी सर्स्चकृत गनर्ापनेछ । 

 
क. ँैस्िक र्ोग्र्ता वापत – ६० (सािस )  अंक, (ववस्ँष्ट शे्रणी वापत ६०, 

प्रिर् शे्रणी वापत ५५, वितीर् शे्रणी वापत ५०, ततृीर् शे्रणी वापत ४५, 
(लत्रभ र्वन ववश्वववद्यािर्को अंक गणनाका आधारर्ा( 

ख. कार्ा अनर्भव वापत - १० (दँ( अंक (प्रलत वषा 1 अंकको दरिे, प्रर्ास्णत 
वववरण संिग्न भएको हर्न र्पने) । 
ग. थिानीर् बालसददािाई देहार् बर्ोस्जर् - १० (दँ(  अंक  
१. पनौती नगरपालिकाको बालसददा भएर्ा - १० (दँ( अंक 
२. सम्बस्दधत स्जल्िाको बालसददा भएर्ा - ५ (पाँच( अंक  
घ. अदतवाताार्ा अलधकतर् २० अंक । र्स अनर्सार अकं प्रदान गदाा दर्र्नतर् 
८ (आि) र अलधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनर्ापनेछ ।  
(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववलधक कार्ा 

(तस्दजलनर्ररंग, थवाथ्र् तिा पँर् स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग 
आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तिे र्ात्र आवेदन 
ठदन सक्नेछन ्। 
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५. अदतवााताा र सूस्चकरण सलर्लतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ाववलधको दफा (4)  
को उपदफा (3) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरेका उम्रे्दवारिाई प्रारस्म्भक 
छनौर् गना र अदतवााताा सरे्त लिई सूस्चकरणको लसफाररस गना देहार्को अदतरवाताा 
तिा सूस्चकरण सलर्लत रहनेछः 

(क)  प्रर्र्ख प्रँासकीर् अलधकृत   -  संर्ोजक 
(ख)  प्रर्र्खिे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपर्ा  

सरकारी सेवाको अलधकृत थतरको कर्ाचारी  -  सदथर् 
(ग)  नगरपालिकाको ववषर्गत ँाखा प्रर्र्ख - सदथर् 

(घ) सार्ादर् प्रँासन र्हाँाखा प्रर्र्ख  - सदथर् सस्चव 
 

६. सूस्चकरणको वववरण प्रकाँन गने :  (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त 
गने उम्रे्दवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाािर्िे 
उम्रे्दवारहरुको रोि नम्बर, नार् िर, िेगाना, कार् गना तोवकएको ँाखा आठद 
सरे्त उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनर्सार सूस्चकरणको वववरण प्रकाँन गनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बर्ोस्जर् सूस्चकरण प्रकाँन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर 
संख्र्ार्ा वैकस्ल्पक उम्रे्दवारको सूची सरे्त प्रकाँन गनर्ापनेछ र लसफाररँ भएका 
उम्रे्दवारहरुको सूची सूचना पार्ीर्ा सरे्त र्ाँस गनर्ापनेछ ।  

तर आवेदन नै कर् परेको अवथिार्ा कर् उम्रे्दवार सर्स्चकरण गना वाधा 
पनेछैन। 

(३)  उपदफा   (१)  बर्ोस्जर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहेका उम्रे्दवारिाई लछर्ो 
सञ्चार र्ाध्र्र्बार् जानकारी गराई सोको अलभिेख सरे्त राख्नर्पनेछ ।  

७. करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सूस्चकृत गरेका र्र्ख्र् उम्रे्दवारिाई ७ (सात) 
ठदनको म्र्ाद ठदई करार गना सूचना ठदनर्पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सूस्चकृत 

उम्रे्दवारसँग कार्ाािर्िे अनर्सूची - १ बर्ोस्जर्को कार्ा-वववरण सवहत अनर्सूची – ४ 
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार गनर्ापनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका  राख्न नआएर्ा क्रर्ँः 
वैकस्ल्पक उम्रे्दवारिाई सूचना ठदई करार गना सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनर्सूची - ५ बर्ोस्जको पत्र कार्ाािर्िे 
प्राववलधक कर्ाचारीिाई ठदनर्पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कार्ाािर्िे कार्ावववरण ठदँदा ववषर्गत ँाखा सरे्त तोकी 
कार्र्ा िगाउनर् पनेछ ।  

(५) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) देस्ख 
अकग वषाको असारसम्र्का िालग र्ात्र करार गनर्ा पनेछ । तर उक्त पदिे गनर्ापने कार् 
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सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीर् तहिे 
कार्को बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी कर् सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आलिाक वषाको लनस्म्त सेवा करारर्ा लिएको व्र्स्क्तिाई 
पर्नः अकग वषाको िालग सेवा करारर्ा लिनर् परेर्ा पर्नः पररिण, छनौर् र ँर्रू करार 
सरह र्ालन सम्झौता गररनेछ ।  

(७) प्राववलधक कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार लनरदतरता गना नचाहेर्ा कम्तीर्ा १ (एक) 
र्वहना अगाडी कार्ाािर्र्ा लिस्खत रुपर्ा जानकारी गराउनर् पनेछ । र्सरी जानकारी 
नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तिाई पर्नः करारर्ा कार् गने 
अवसर ठदईने छैन । 

(८) र्स दफा ववपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी रकर् 
भ र्क्तानी ठदएर्ा त्र्सरी अवलध उल्िेख गने वा रकर् भ र्क्तानी गने कर्ाचारीको तिव 
भत्ताबार् कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही सरे्त गररनेछ । 

 
८. कार्ा ँता, पाररश्रलर्क र अवलध :   (१) यस कार्ाववलध बर्ोस्जर् सेवा करार 

सम्झौता गररएका प्राववलधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको 
ँर्रु तिब थकेिर्ा नबढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् हर्नेछ । 

(२)   कार्ाािर्िे कार्ा- वववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् प्रगलतको थििगत 
वा वथतर्गत प्रलतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनर्सार करारर्ा उल्िेख गरी 
।र्ण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको ।र्ण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अदर् 
भत्ता उपिब्ध गराउन सवकन ेछैन। 

(३) कार्ाािर्िे करारका प्राववलधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भ र्क्तानी गदाा 
लनजिे र्वहनाभरी गरेको कार्को वववरण  (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तर्ार 

गना िगाई सम्बस्दधत ववषर्गत ँाखाको लसफाररँ एव प्रर्ाणीत हास्जरी सरे्तका 
आधारर्ा र्ात्र भ र्क्तानी गनर्ा पनेछ । 

(४)  र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् प्राववलधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरेकै  
आधारर्ा पलछ कर् नै पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्र्क्ती हर्नाका िालग कर् नै पलन 

दाबी गना पाउँने छैन । 
(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् ँर्रु गने लर्लत र अदत्र् गने 

लर्लत सरे्त उल्िेख गनर्ापनेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पर्कर्ा १ (एक) 
वषा भददा बढी हर्न ेछैन । 
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९. करार सर्ाप्तीः (१) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गररएको थिार्ी पद वा दरबददीर्ा 
नेपािको संववधान बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खवर्ई आएर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तको 
करार थवतः अदत्र् हर्नेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक 
नभएको भलन लसफाररँ भता आएर्ा प्रर्र्खिे आवश्र्क छानववन गना िगाई सफातको 
र्ौका ठदई कार्ाािर्िे जर्नसर्कै अवथिार्ा करारबार् हर्ाउन सवकनेछ । 

१०. ववववधः र्स कार्ाववलध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनर्ा परेर्ा र्स कार्ाववलध 
तिा प्रचलित कानूनसँग नबास्झन ेगरी नगरपालिकािे आवश्र्क लनणार् गना सक्नेछ । 
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अनर्सूची - १  
(बर्ँदा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा) 

पनौती नगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 
का।पेिाञ्चोक 

प्रदेँ नं .३ नेपाि 
 
कार्ा वववरणको नर्र्नाः 
प्राववलधक कर्ाचारीको पद नार्ः   
कार् गनर्ापने थिानः 
प्राववलधक कर्ाचारीको नार्ः    
   
सर्पररवेिकः  प्रलतवेदन पेँ गनर्ापने 
अलधकारीः  
 
कार्ा वववरणः 
१ . 
२ . 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनर्सूची - २  
(बर्ँदा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाँचा) 

पनौती नगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 
का।पेिाञ्चोक 

प्रदेँ नं .३ नेपाि 
 

करारर्ा सेवा लिन ेसम्बदधी सूचना 
) सर्चना प्रकास्ँत लर्लत  : २०७  /    /   ) 

 

पनौती नगरपालिकाको िागी _______________(ववषर्गत ँाखा) र्ा रहने गरी 
_______________________ (पद) को रुपर्ा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको 
प्राववलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्नर् पने भएकािे र्ोग्र्ता पर्गकेा नपेािी नागररकहरुिे र्ो 
सूचना प्रकास्ँत भएको लर्लतिे १५ (पदर) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्र् राजथव 
लतरेको रलसद सवहत दरखाथत ठदन हर्न सम्वस्दधत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाँन गररएको 
छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतर्र, कार्ा-वववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका ँताहरु सवहतको 
ववथततृ वववरण कार्ाािर्बार् वा वेवसातर् www. ……………….  बार् उपिब्ध हर्नेछ ।  

पद नार्  संख्र्ा 
  
  

२. ँैस्िक र्ोग्र्ता र अनर्भव  )नर्र्ना(: 
१. नेपािी नागररक । 
२. दरू्नतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाि सरकारवार् र्ादर्ता प्राप्त ववश्वववद्यािर्वार् Civil 

Engnineering र्ा थनातक (BE) र कर् नै सम्बि ववषर्र्ा ववषर्र्ा थनातकोत्तर गरेको । 
३. अनर्भवको हकर्ा थनातक (BE) उतीणा गरी सम्बि कार्ार्ा कम्तीर्ा 1 वषाको कार्ा अनर्भव 

भएको।  
४. 21 वषा उरे्र पर्रा भई 40 वषा ननाघेको हर्न र्पने । 
५. नेपाि तस्दजलनर्ररँ काउस्दसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) । 
६. अदर् प्रचलित कानर्नद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
 

३  .दरखाथतर्ा संिग्न गनर्ापनेः उम्रे्दवारको व्र्स्क्तगत वववरण, ँैस्िक र्ोग्र्ताको प्रर्ास्णत 
प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप, अनर्भवको प्रर्ास्णत 
प्रलतलिवप तिा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोस्जर् ववलभल काउस्दसि वा पररषद् वा 
अदर्र्ा दताा भएको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप संिग्न हर्न र्पनेछ । पेँ गररने सबै 
प्रलतलिवपको पछाडी उम्रे्दवार थवरं्िे हथतािर गरी प्रर्ास्णत गने । 
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अनर्सूची - ३  

(बर्ँदा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारार्को ढाँचा) 
पनौती नगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 

का।पेिाञ्चोक 
प्रदेँ नं .३ नेपाि 

 

करारको िालग दरखाथत फारार् 
(क) बैयक्तिक वििरण 
 नार् 

िर
  

)देवनागरीर्ा(  
)अंग्रेजी िूिो अिरर्ा(  लिँ: 

नागररकता नं: जारी गने स्जल्िा : लर्लत : 
थिार्ी 
िेगाना 

क( 
स्जल्िा 

ख( न.पा./गा.वव.स. ग( वडा नं 

 घ( 
र्ोि : 

ङ( र्ागा/घर नं. : च( फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईरे्ि 
बाबर्को नार्, िर : जदर् लर्लत :             )वव.सं.र्ा(              )ईस्थव 

संवतर्ा( 
बाजेको नार्, िर : हािको उरे्र :             वषा            र्वहना 
(ख) ँैस्िक र्ोग्र्तारतालिर् (दरखाथत फारार् भरेको पदको िालग चावहने आवश्र्क दरू्नतर् ँैस्िक र्ोग्र्तारतालिर् 
र्ात्र उल्िेख गने) 

 

आवश्र्क दरू्नतर् 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडा/तालिर् ठदने 
संथिा 

ँैस्िक 
उपालध/तालिर्  

संकार् शे्रणी/प्रलतँत रू्ि 
ववषर् 

ँैस्िक र्ोग्र्ता      
     

तालिर्      
(ग) अनर्भव सम्बदधी वववरण 

कार्ाािर् पद सेवा/सरू्ह/उपसरू्ह शे्रणी/तह थिार्ी/अथिार्ी/करार 
अवलध 

देस्ख सम्र् 
       
       

रै्िे र्स दरखाथतर्ा खर्िाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखाथत बर्झाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् 
िहररने गरी कर् नै सजार् पाएको छैन । कर् नै कर् रा ढाँरे् वा िर्काएको िहररएर्ा प्रचलित कानून बर्ोस्जर् सहनेछर् र 
बर्झाउनेछर् । उम्रे्दवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तिा र्स दरखाथत फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उल्िेस्खत सबै ँता 
तिा लनर्र्हरु पािना गना र्दजर्र गदाछर् । सािै करारर्ा उल्िेस्खत ँताहरु पूणा रुपर्ा पािना गनेछर् र करारको 
सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कस्म्तर्ा ३ र्वहनाको पूवा सूचना ठदई कार्ाािर्र्ा लनवेदन ठदनेछर् । 
 

हािसािै स्खचेको 
पासपोर्ा साईजको पर्रै 
र्र्खाकृलत देस्खन े
फोर्ो र्हा ँर्ाथन ेर 
फोर्ो र फारार्र्ा 
पने गरी उम्रे्दवारिे 
दथतखत 



;+Vof M ^ :yfgLo /fhkq ldlt @)&%÷)(÷!% 

 

10 

उम्रे्दवारको ल्र्ा्चे सहीछाप उम्रे्दवारको दथतखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लर्लत: 

कार्ाािर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाथत रुजर् गनेको नार् र 
दथतखतः 
लर्लत : 

दरखाथत थवीकृत/अथवीकृत 
गनेको दथतखत 
लर्लत : 

 

 

द्रव्यष्त :  दरखाथत साि सूचनार्ा उल्िेस्खत िगार्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्रे्दवार आफैिे 
प्रर्ास्णत गरी पेँ गनर्ा पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप,    
(२) सर्किता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलिवप,  
(३) दरू्नतर् ँैस्िक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्ा (तस्दजलनर्ररँ, थवाथ्र् 

तिा पँर् स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) को 
प्रलतलिवप, तालिर् र अनर्भव आवश्र्क पनेर्ा सो सरे्तको प्रलतलिवप, आठद ।  
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अनर्सूची - ४  

(बर्ँदा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा) 
करार सम्झौता 

 

पनौती नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ..............स्जल्िा, 
..........................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं...........बथन ेश्री ....................... 
(र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच पनौती नगरपालिकाको ................. को कार्काज 
गना गराउन लर्लत २०७ /..../.... को लनणार् अनर्सार देहार्का कार्ा र ँताको अलधनर्ा 
रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन र्दजर्र भएकािे र्ो करारको संझौता 
गरी एकरएक प्रलत आपसर्ा बर्स्झ लिर्ौं ठदर्ौं। 
 
१. कार्काज सम्बदधर्ा : दोस्रो पििे आफर् िाई तोवकएको संिग्न कार्ा वववरण 
अनर्सारको कार्ा पवहिो पििे तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपस्थित भई गनर्ा पनेछ र 
आवश्र्कतानर्सार िप कार् गनर्ा पनेछ । 
२. कार् गनर्ा पने थिान  : ...........................................................................।  
३. करारर्ा कार् गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलर्क : प्रत्रे्क र्वहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो 

पििे दोश्रो पििाई र्ालसक रुपर्ा रु . ........ (अिेरेपी रु. ........................ ) 
पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।    

४. आचरणको पािनाः दोश्रो पििे  नगरपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्र्वथिा भएका 
आचरण तिा अनरँ् ासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनर्ा पनेछ ।  

५. ववदाः दोस्रो पििाई साबाजलनक लबदा बाहेक अदर् कर् नै पलन वकलसर्को लबदा 
उपिब्ध हर्ने छैन । सािै कार्ाािर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डर्ा लबदाको 
ठदनर्ा पलन सेवा उपिब्ध गराउनर् पनेछ । र्सरी सावाजलनक लबदाको ठदनर्ा 
कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो 
पििाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ाािर् सम्पस्त्तको सर्रिाः दोस्रो पििे कार्ाािर्को चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सानी 
वा वहनालर्ना गरेर्ा सो को िलतपूलता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो 
पििाई ठदनर् पनेछ । 

७. गो्र्ताः दोस्रो पििे कार्ाािर्को कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एवं गो्र् कर् रा वा 
कागजात कर् नै अनलधकृत व्र्स्क्त वा देँिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ास्णत भएर्ा दोस्रो 
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पििाई करारबार् हर्ाई सोबार् भएको हानी नोक्सानीको िलतपूलता दोश्रो पिबार् 
भराईनेछ र कािो सूचीर्ा सरे्त रास्खनेछ ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७ ...देस्ख िागर् भई २०७..... असार १५ सम्र्को िालग 
हर्नेछ ।  

९. कार्ासम्पादन रू्ल्र्ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्ा सम्पादन रू्ल्र्ांकन गने र 
सो रू्ल्र्ांकन गदाा सािवसािी लनरदतरता ठदन उपर्र्क्त देस्खएर्ा कार्ाववलधको दफा 
९ बर्ोस्जर् करार लनस्श्चत अवलधको िालग िप हर्न सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलर्क कट्टी र करार सेवाको ँताको अदत्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई 
िगातार ७ (सात) ठदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा 
ठदन नसकेर्ा अनर्पस्थित रहेको अवलधको पाररश्रलर्क दार्ासावहिे कट्टा गररनेछ र सो 
भददा बढी सेवा नगरेर्ा थवतः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अकग ब्र्वथिा गना 
वाधा पने छैन । दोश्रो पििे ँारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कर् नै कारणिे 
सेवा ठदन असर्िा भएर्ा वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कर् राहरु 
बराबर उल्िघंन गरेर्ा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गना सक्नेछ र लनजको सट्टा 
अकग व्र्स्क्त करारर्ा रास्ख कार् िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपर्ग्नःे दोश्रो पििे र्स करार बर्ोस्जर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कर् नै पलन 
पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्र्स्क्त हर्नाका िालग दाबी गना पाँउन ेछैन/ गनेछैन ।  

१२. प्रचलित कानून िागू हर्नःे र्स संझौतार्ा उल्िेख नभएको कर् रा प्रचलित नेपाि कानून 
बर्ोस्जर् हर्नेछ ।  

 

नगरपालिकाको तफा बार् :  दोस्रो पि  :)करार गने व्र्स्क्त( 
हथतािर : हथतािर :  
नार्    : नार् : 
पद  : िेगाना  : 
कार्ाािर्को छापः   
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अनर्सूची - ५  
(बर्ँदा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

पनौती नगर कार्ापालिकको कार्ाािर् 
का।पेिाञ्चोक 

प्रदेँ नं .३ नेपाि 
च .नं.        लर्लतः    
प .सं.   
 

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

ववषर्ः करार सम्बदधर्ा । 

 तपाईिाई लर्लत २०७.../..../.... लनणार्ानर्सार सूस्चकरण गररए बर्ोस्जर् 
............... (पदको नार् वा कार्) का िालग र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोस्जर् 
लर्लत २०७.../..../.... देस्ख २०७.../..../.... सम्र् करारर्ा रास्खएको हर्ँदा संिग्न 
कार्ाँ ता अनर्रुप आफनो कार् तर्ाददारीपूवाक र व्र्वसावर्क रू्ल्र् र्ादर्ता अनर्रुप गनर्ाहर्न 
जानकारी गरातदछ ।  
 सािै आफ्नो कार् कताव्र् पािना गदाा र्स नगरपालिकाको कर्ाचारीिे पािना 
गनर्ापने आचार संवहता र आचरणको सरे्त पररपािना हर्न जानकारी गरातदछ ।    

..................... 
प्रर्र्ख प्रँासकीर् अलधकृत 

बोधािाः 
श्री आलिाक प्रँासन ँाखाः प्रर्ास्णत हास्जर / Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारर्ा 

सम्झौता बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनर्हर्न ।  
श्री प्रँासन ँाखाः हास्जरीको व्र्वथिा हर्न ।  
श्री वडा कार्ाािर्, ....................................  
 पनौती नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् । 
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