
 

 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ५                   संखयाः २           लित ः २०७९/११/०४ 

भाग – २ 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 
करारमा कममचारी (शे्रणीविविन कममचारी तथा प्राविविक कममचारी) व्यिस्थापन 

गने सम्बन्िी कायमविवि, २०७९ 

प्रस्तािनााः बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र लवकास लनर्ााणको 

कायािाई व्यवलथित र प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरेको 

कर्ाचारी दरबलन्दको अलधनर्ा रलह प्रालवलधक कर्ाचारी तिा शे्रणीलवलहन कर्ाचारी पदपलूता हुन नसलक 
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सेवा प्रवाह र लवकास लनर्ााणर्ा सर्थया भईरहकेोिे िोक सेवा आयोगबाट थिायी पदपलूता 

नहुन्जेिसम्र् ररक्त पदर्ा  थिानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) र्ा  

व्यवथिा भएबर्ोलजर्  करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा करारर्ा लिने कायािाई व्यवलथित गनाका 

िागी बान्नीगढी जगयढ गाउँपालिकाको गाउँसभािे लर्लत २०७९/१०/१६ र्ा यो कायालवलध लथवकृत 

गरी जारी गरेको छ ।   

संविप्त नाम र प्रारम्भाः  

क.  यस कायालवलधको नार् "बान्नीगढी जयगढ गाउँपाविकामा करारमा (शे्रणीविविन 

कममचारी तथा प्राविविक कममचारी) कममचारी व्यिस्थापन कायमविवि , २०७९" 

रहकेो छ ।   

ख.  यो कायालवलध गाउँसभािे लनणाय गरेको लर्लतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।   

1. पररभाषााः लवषय र प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा -  

क. "प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत " भन्नािे बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको प्रर्खु प्रशासकीय 

अलधकृत सम्झन ुपदाछ ।  

ख.  "ऐन" भन्नािे "थिानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ ।   

ग.  "कायालवलध" बान्नीगढी जयगढ गाउँपाविकामा करारमा (शे्रणीविविन कममचारी तथा 

प्राविविक कममचारी) कममचारी व्यिस्थापन कायमविवि , २०७९ सम्झन ुपदाछ ।   

घ.  "कायाािय" भन्नािे बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कायाािय सम्झन ुपदाछ सो शब्दिे 

र्ातहतका वडा कायाािय र थवाथ्य चौकीिाई सरे्त जनाउँदछ ।  

ङ. "प्रालवलधक कर्ाचारी” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोलजर् प्रालवलधक सेवा उपिब्ध 

गराउने गरी व्यवथिा भएका कर्ाचारी  सम्झन ुपदाछ ।  

च. " शे्रणीलवलहन कर्ाचारी " भन्नािे ऐनर्ा व्यवथिा भएबर्ोलजर्का कर्ाचारीहरु सम्झन ुपदाछ । 

छ. " पदपतूी सलर्लत”  भन्नािे दफा ४ बर्ोलजर् गलित सलर्लत सम्झन ुपदाछ ।  
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2. कायमविवि िागु िुने िेत्र र सेिााः (१) थिानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ को दफा ८३ 

को उपदफा (७)  र उपदफा (८) तिा थिानीय तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बलन्ध व्यवथिाको दफा 

१५(४) बर्ोलजर् कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रयोजनका िालग यो कायालवलध लथवकृत गरी िाग ु

गररएको हो ।  

(२) कायााियिे दहेायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक कर्ाचारी यस कायालवलध बर्ोलजर् 

अवलध तोलक करारर्ा राख्न सक्नेछः   

(क) ईलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत 

(ख) कृलष सेवासँग सम्बलन्धत   

(ग) पश ु सेवासँग सम्बलन्धत 

(घ) थवाथ्य  सेवासँग सम्बलन्धत 

(ङ) अन्य लवलवध सेवासँग सम्बलन्धत । 

3. पदपूती सम्बवन्ि व्यिस्थााः (१) दफा ३ बर्ोलजर्र्ा पदहरुर्ा कर्ाचारी करारर्ा छनौट गने 

प्रयोजनका िागी लसफाररस गना दहेाय बर्ोलजर्को पदपतूी सलर्लत गिन गररनेछः-  

क. गाउँपालिकाको  प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत             -  संयोजक 

ख. गाउँपालिकािे  लवषयलवज्ञको रूपर्ा तोकेको  अलधकृत थतरको कर्ाचारी     -    सदथय  

ग. गाउँपालिकाको  शाखा प्रर्ुख वा  प्रशासन शाखा प्रर्ुख           -    सदथय सलचव 

4. आिश्यक न्युनतम योग्यतााः यस कायालवलध बर्ोलजर् करार सेवार्ा रलह कार्काज गनाका 

िागी शे्रणीलवलहन पद  र प्रालवलधक पदका िागी दहेाय बर्ोलजर्को न्यनुतर् योग्यता पगेुको नेपािी 

नागररक उम्रे्द्वार हुन सक्नेछन । 

 अ. शे्रणीविविन पदको न्युनतम योग्यतााः- 

 क. नेपाि सरकारबाट र्ान्यता प्राप्त लशक्षण संथिाबाट कलम्तर्ा आधारभतू तह कक्षा 

८/SLC/SEE  उतीणा गरेको, 
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 ख. दरखाथत लदने अलन्तर् लर्लतर्ा कलम्तर्ा १८ बषा परुा भई ४५ वषा ननाघेको, 

 ग. प्रचलित काननू बर्ोलजर् अयोग्य नभएको । 

 आ. प्राविविक पदको न्युनतम योग्यतााः- 

 क. प्रालवलधक पदको  िागी न्यनुतर् शैलक्षक योग्यता सम्बलन्धत सेवाको पदका िागी  सदुरूपलिर् 

प्रदशे लनजार्ती सेवा ऐन, २०७९ र्ा  व्यवथिा भएबर्ोलजर्को हुनेछ, 

 ख. दरखाथत लदने अलन्तर् लर्लतर्ा कलम्तर्ा १८ बषा परुा भई ४० वषा ननाघेको ,(अलधकृत थतरको 

कर्ाचारीको हकर्ा कलम्तर्ा २१ वषा परुा भएको हुनपुने ) 

 ग. प्रचलित काननू बर्ोलजर् अयोग्य नभएको । 

5. दरखास्त आव्िानाः 

(१) थिानीय तहर्ा ररक्त रहकेा प्रालवलधक पदको दरबन्दीर्ा करारर्ा पदपतूी गना तिा 

गाउँकायापालिकािे ऐनर्ा व्यवथिा भएबर्ोलजर्का शे्रणीलवलहन पद र अन्य पदर्ा करारर्ा 

कर्ाचारी पदपतूी गनाका िागी थिानीय तहिे सम्बलन्धत सेवा सर्हूको योग्यता, पाररश्रलर्क, सेवा 

शता सरे्त तोकी सम्बलन्धत कायााियको सचूनापाटी, वेभसाईट तिा अन्य कुनै सावाजलनक 

थििर्ा कलम्तर्ा १५ लदनको सचूना प्रकाशन गनुापनेछ । 

(२) आवेदन फारार्को नर्नूा अनसुचूी –३ बर्ोलजर् हुनेछ । गाउँपालिकाबाट लनधाारण भए 

बर्ोलजर्को आवेदन दथतरु लिई दरखाथत  फारार् र राजश्व लतरेको रलसद उपिब्ध गराउन ुपनेछ 

। 

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् उपिब्ध गराईएको दरखाथत फारार् साि उम्रे्दारिे सचूनार्ा तोलकए 

बर्ोलजर्का न्यनूतर् शैलक्षक योग्यता र अनभुव िगायतका कागकाज/प्रर्ाणपत्रका प्रलतलिलप 

थवयंिे प्रर्ालणत गरी दरखाथत फारार् साि पेश गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (३) बर्ोलजर् रीतपवूाक प्राप्त हुन आएको आवेदन फारार्र्ा आवश्यक जाँचबझु 

गरी योग्यता पगेुका उम्रे्दवारको दरखाथत फारार् लथवकृत गरी अनसुचूी-२ बर्ोलजर्को प्रवेश 

पत्र उम्रे्दवारिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  



5  
  

6. छनौट परीिााः  

(१) दफा ६ को उपदफा (२) बर्ोलजर् शे्रणीलवलहन पदका िागी  पना आएका आवेदनहरु 

दहेायको आधारर्ा दफा ४ को सलर्लतिे र्लू्याङ्कन गरी सलुचकृत गनुापनेछ । 

क. काया अनभुव बाफत -१० अंक (प्रलतवषा २ अंकका दरिे, प्रर्ालणत लववरण संिग्न भएको 

हुनपुने । )  

ख. थिानीय बालसन्दािाई दहेाय बर्ोलजर् – १० अंक  

१.  सम्बलन्धत गाउँपालिकाको बालसन्दा भएर्ा – १० अंक  

२. सम्बलन्धत लजल्िाको भएर्ा – ५ अंक  

ग. अन्तवाताार्ा अलधकतर् - ३० अंक । यस अनसुार अंक प्रदान गदाा न्यनुतर् ३५ प्रलतशत र 

अलधकतर् ७० प्रलतशतको सीर्ालभत्र रलह अंक प्रदान गनुापनेछ । 

(२) शे्रणीलवलहन पद बाहके दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोलजर्का  प्रालवलधक पदका िागी 

करारर्ा कर्ाचारी छनौट गना सम्बलन्धत सेवा सम्बलन्ध लवषयको लिलखत परीक्षा वा लिलखत र 

प्रयोगात्र्क परीक्षा दवैु हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर्को प्रालवलधक पदको परीक्षाको पाि्यक्रर् सदुरूपलिर् प्रदशे िोक 

सेवा आयोगि ेसम्बलन्धत सेवाको पदको िागी लनधाारण गरे  बर्ोलजर्को हुनेछ । 

(४) परीक्षार्ा सहभागी उम्रे्द्वारिे उतीणा हुनका िागी प्रत्येक लवषयर्ा कलम्तर्ा चालिस 

प्रलतशत अङ्क प्राप्त गनुापनेछ । 

(५) उम्रे्द्वारिे परीक्षार्ा सहभागी हुन आँउदा प्रवेशपत्र सािर्ा लिई आउन ुपनेछ । 

7. अवन्तम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गनेाः (१) दफा ७ बर्ोलजर् छनौट परीक्षार्ा सहभागी 

उम्रे्द्वारिे प्राप्त गरेको अंकको आधारर्ा पदपलूता सलर्लतिे उतीणा उम्रे्द्ववारहरुको योग्यताक्रर्को 

सचूी कायर् गरी प्रकाशन गनुापनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बर्ोलजर्को योग्यताक्रर्को सचूीर्ा रहकेा उम्रे्द्वारिे बराबर अंक प्राप्त गरेको 

अवथिार्ा न्यनूतर् शैलक्षक योग्यताको िब्धाङ्क पत्रर्ा उलल्िलखत िब्धाङ प्रलतशतिाई 

आधार र्ानी अलन्तर् योग्यताक्रर् लनधाारण गनुापनेछ । 

(३)उपदफा (२) को आधारर्ा योग्यताक्रर् लनधाारण गदाा िब्धाङ्क प्रलतशत सरे्त बराबर 

रहकेो अवथिार्ा त्रर्शः अनभुवको अवलध र्ालिल्िो तहको शैलक्षक योग्यता र्ालिल्िो तहको 

शैलक्षक योग्यतार्ा प्राप्त गरेको अंक प्रलतशत र उरे्रको ज्येष्ठतािाई आधार र्ानी योग्यताक्रर् 

लनधाारण गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बर्ोलजर् कायर् हुने अलन्तर् योग्यताक्रर्को सलूचबाट सबैभन्दा 

बढी अंक प्राप्त गने उम्रे्द्वारिाई छनौट गरी सो को सचूना प्रकाशन गनुापनेछ । 

(५) उपदफा (४) बर्ोलजर् अलन्तर् योग्यताक्रर्को सलूचबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 

उम्रे्द्वार छनौट गररसकेपलछ र्ाग पदसंख्या भन्दा दोब्बर संख्यार्ा वैकलल्पक उम्रे्दवारको सलूच 

सरे्त प्रकाशन गनुापनेछ । 

8. करार सम्झौता गरी कामकाजमा खटाउनु पनेाः (१) दफा (८) बर्ोलजर् अलन्तर् 

योग्यताक्रर्को सचूीबाट छनौट भएको उम्रे्दवारिाई कायााियिे सेवा शता र सलुवधा सरे्त 

खिुाई अनसुचूी-३ बर्ोलजर् काया लववरण, अनसुचूी-४ बर्ोलजर् करार सम्झौता गरी अनसुचूी -

५ बर्ोलजर्को सेवा करार सलहत  कार्काज गने गरी खटाउनेछ । 

(२) यस कायालवलध बर्ोलजर् करार गदाा सार्ान्यतया आलिाक वषाको श्रावण १ गते दलेख अको 

वषाको असारसम्र्का िागी वा एकपटकर्ा ६ र्लहनाका िागी वा ३ र्लहनाका िागी  र्ात्र 

करार गनुापनेछ । तर उक्त पदिे गनुापने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पयााप्त नभएर्ा वा कायासम्पादन 

सन्तोषजनक नदलेखएर्ा गाउँकायापालिकािे लनणाय गरी करार सम्झौता भङ्ग गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् एक आलिाक वषाको लनलम्त सेवा करारर्ा लिएको व्यालक्तिाई पनुः 

अको वषा वा अवलधको  िागी सेवा करारर्ा लिन ुपरेर्ा गाउँकायापालिकाको लनणाय बर्ोलजर् 

करार सम्झौता गररनेछ । 
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(४) करार कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार लनरन्तरता गना नचाहरे्ा कलम्तर्ा १५ लदन अगाडी 

कायााियिाई लिलखत रुपर्ा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी 

कार् छोडेर्ा त्यथतो व्यालक्तिाई पनुः करारर्ा कार् गने अवसर लदईने छैन । 

9. सेिा सुवििा अिवि र सम्बवन्ि व्यिस्थााः (१) यस कायालवलध बर्ोलजर् करार सम्झौता 

गररएका प्रालवलधक कर्ाचारीहरुको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बलन्धत तह वा पदको शरुु तिब 

थकेिर्ा नबढने गरी करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोलजर्को हुनेछ । थिानीय भत्ता पाउने 

थिानर्ा नेपाि सरकारको दररेट बर्ोलजर् करारर्ा उल्िेख भएअनसुार थिानीय भत्ता उपिब्ध 

गराउन सलकनेछ । अन्य शे्रणीलवलहन कर्ाचारीको हकर्ा र्ालसक पाररश्रलर्क र सेवा सलुवधा गाउँ 

कायापालिकािे लनणाय गरे बर्ोलजर् हुनेछ । 

(२) कायााियिे काया लववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोलजर् प्रगलतको थििगत वा वथतगुत 

प्रलतवेदनका आधारर्ा काया सम्पादन अनसुार करारर्ा उल्िेख गरी भम्रण भत्ता वा लफल्ड भत्ता 

उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(३) कायााियिे करार कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भकु्तानी गदाा लनजिे र्लहनाभरी गरेको कार्को 

लववरण सलहतको प्रलतवेदन तयार गना िगाई सम्बलन्धत लवषयगत शाखा वा र्ातहतका 

कायााियको लसफाररस र हालजरी प्रर्ालणतको आधारर्ा र्ात्र भकु्तानी गनुापनेछ । 

(४) यस कायालवलध बर्ोलजर् प्रालवलधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै 

पलन पदर्ा अथिायी वा थिायी पदर्ा लनयलुक्त हुनका िागी कुनै पलन दाबी गना पाउने छैन । 

10. करार अिविाः (१) यस कायालवलध बर्ोलजर् करार गररएको पद वा दरबलन्दर्ा नेपािको संलवधान 

तिा थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन बर्ोलजर् कर्ाचारी सर्ायोजन भई खलटई आएर्ा वा िोक 

सेवा आयोगबाट थिायी लनयलुक्तका िागी लसफाररस भई आएर्ा  त्यथतो व्यालक्तको करार थवतः 

अन्तय हुनेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको  कर्ाचारीको काया सन्तोषजनक नभएको भलन लवषयगत शाखा वा 

कायााियिे लसफाररस गरेर्ा वा गाउँकायापालिकािे करार लनरन्तरता लदन र्नालसब नदेखेर्ा 

सफाईको र्ौका लदई गाउँकायापालिकािे लनणाय गरी जनुसकैु अवथिार्ा करारबाट हटाउन 

सक्नेछ । 



8  
  

11. बचाउाः यो कायालवलध िाग ु हुनपवूा यस कायााियर्ा करार सम्झौता भई लनयकु्त भएका करार 

कर्ाचारी यसै कायालवलध बर्ोलजर् लनयलुक्त भएको र्ालननेछ । 

12. खारेजीाः यस अलघ िाग ुभएको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकार्ा करारर्ा प्रालवलधक कर्ाचारी 

व्यवथिापन कायालवलध, २०७४ खारेजी गररएको छ ।  

13. विवििाः यो कायालवलध कायाान्वयन गने क्रर्र्ा िप व्यवथिा गनुा परेर्ा  यस कायालवलध र प्रचलित 

काननूसँग नबालझने गरी गाउँपालिकािे आवश्यक लनणाय गना सक्नेछ । 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

झनक रेग्र्ी 

लन. प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत 
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अनसूची-१ 

(पदपलुता सचूनाको ढाँचा) 

 

करार सवेामा ........................कममचारी पदपरु्तम गर्न े सम्बर्धि सचूर्ना !!! 

प्रथम पटक प्रकार्ित र्मर्तिः ................................. 

यस बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका गाउँकायापालिकाको कायााियर्ा ........................................ पदर्ा कर्ाचारी आवश्कता 

भएको हुदाँ प्रचलित काननू अनसुार करार सेिामा लनम्न बर्ोलजर् योग्यता पगुेका योग्य नेपािी नागररकहरुिे सचूना प्रकालशत 

भएको लर्लतिे ............................ लदन लभत्र कायाािय सर्यर्ा र्ाग बर्ोलजर्को लववरण र दथतुर लतरेको भौचर सलहत यस 

कायााियर्ा आवेदन लदनहुन दरखाथत आव्हान गररन्छ । 

तपसीिाः 

क्र .स.  विज्ञापन नं. पद ति सखं्या न्युनतम शैविक योग्यता सेिाको वकवसम दरखास्त दस्तुर 

        

वनम्नाः 

१. आिेदन फाराम बान्नीगढी जयगढ गाउँपाविकाको कायामिय अथिा गाउँपाविकाको िेबसाईट Website: 

www.bannigadhijaygadhmun.gov.np बाट पवन प्राप्त गनम सवकनेछ । 

२. आिेदन साथ सिंग्न गनुमपने कागजातिराः  

 नेपािी नागररकताको प्रलतलिलप 

 हािसािै लखचेको २ प्रलत पासपोटा साईजको फोटो । 

 न्यनूतर् शैलक्षक योग्यताको िब्धाङ्क प्रर्ाणपत्रको प्रलत 

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

३. उमेर िदाः परुुषको हकर्ा १८ वषा परुा भई ३५ वषा ननाघकेो र र्लहिाको हकर्ा १८ बषा परुा भई ४० बषा ननाघकेो हुनपुने छ । 

४. सेिा सवुििााः गाउँपालिकाको सम्झौता अनसुार । 

५. आिेदन बुझाउने स्थानाः बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायापालिकाको कायाािय जयगढ अछार् । आवेदन शलु्क बान्नीगढी जयगढ 

गाउँपालिका राजश्व शाखार्ा शलु्क लतरेको रलसद वा लसलभि बैकंर्ा रहकेो कायााियको आन्तररक राजश्व खाता नं. ग-४-१ 

०७२१०२०२७१८०६७ र्ा जम्र्ा गरेको भौचर संिग्न गनुापनेछ ।  

६. आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवताः ...................................गते सम्र् । 

७. छनौटको वकवसमाः ..........................  

८. परीिा िुने वमवताः आवेदन लदन ेअलन्तर् लर्लत पिात तय गररनेछ ।  

९. करार अिविाः गाउँकायापालिकाको लनणाय अनसुार हुन े। 

 

  

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

प्रमुख प्रशासकीय अविकृत 

 

http://www.bannigadhijaygadhmun.gov.np/
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अनसूची-१ 

(दफा ६ को उपदफा २ संग सम्बलन्धत आवदेनको ढाँचा) 

 बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

गाउँ कायमपाविकाको कायामिय 

जयगढ, अछार् 

सदुरूपलिर् प्रदशे, नेपाि 

दरखास्त फारम 

 

 

(खुल्ला प्रतियोतििात्मक परीक्षाको लाति) 

 

क) उम्मेदिारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बवन्ि वििरणाः 

१. विज्ञापन नं:. २. खुिााः ३. पदाः ४. सेिा/समूिाः 

५. शे्रणी/तिाः ६. परीिा केन्राः 

 

ख) उम्मेदिारको िैयविक वििरणाः 

उम्मेदिारको पुरा नाम  ,थर  

देिनागररमा विङ्गाः 

अंगे्रजी (BLOCK LETTER): 

स्थायी ठेगाना वजलिााः                                  नगरपाविका/गाउँपाविकााः                                िडा नं. 

 जन्म वमवताः                                िािको उमेराः       बषम         मविना 

 नागररकता नं.:                                  जारी वमवताः                                   वजलिााः                    

 बाबुको नाम,थराः 

 आमाको नाम,थराः 

 बाजेको नाम,थराः 

वििावितको उम्मेदिारको 

िावग मात्र 
पवत/पत्नीको नाम,थराः 

 मातृभाषााः                                           सम्पकम  नं:. 

 

 

हािसािै लखचेको पासपोटा 

साईजको परैु र्खुाकृलत देलखने 

फोटो टाँसी फोटोर्ा सर्ेत पने 

गरर उम्र्देवारिे दथतखत गने 
कायामिय प्रयोजनको िावग 

परीिाथीको सकेंत नं.: 

रोि नं : 

विज्ञापन नं. : 
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ग) शैविक योग्यतााः 

क्र .स.  योग्यता उतीणम िषम शे्रणी 
अध्ययन गरेको शैविक 

ससं्था 
मुख्य विषयिर 

१.      

२.      

३.      

४.      

 

घ) कायम अनुभि सम्बवन्ि वििरण 

 

 

ङ) ताविम िा गोविको वििरण (विएको वदएको) 

 

च) वनिेदन साथ सिंग्न कागजातिर 

  

  

  

  

  

 

क्र .स.  पद 
अिवि 

जम्मा 

बषम/मविना 

कायामिय िा ससं्थाको 

नाम र ठेगाना 

देवख सम्म   

१.      

२.      

३.      

४.      

क्र .स.  ताविमको नाम 

अिवि जम्मा बषम/मविना स्थान 

ताविम सञ्चािन 

गने वनसकाय 

देवख सम्म    

१.       

२.       

३.       

 

उम्मेदिारको लयाप्चे सिीछाप 
दायाँ बायाँ 

 

उम्मेदिारको दस्तखताः 
वमवताः 
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अनुसूची-२ 

(दफा ६ को उपदफा ४ संग सम्बलन्धत प्रवशे पत्रको ढाँचा) 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

गाउँ कायमपाविकाको कायामिय 

जयगढ, अछार् 

सदुरूपलिर् प्रदशे, नेपाि 

 

 

प्रिेश पत्र 

 

उम्मेदिारको नाम, थर :-.............................................................. 

विज्ञापन नं. :-............................................................................ 

पद :-........................................................................................ 

सेिा/समूि :-............................................................................. 

शे्रणी/ति :-............................................................................... 

रोि नं. :-................................................................................. 

परीिा केन्र :-......................................................................... 

उम्मेदिारको दस्तखत :-........................................................... 

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

प्रमुख प्रशासकीय अविकृतको 

दस्तखत 

हािसािै लखचेको पासपोटा 

साईजको परैु र्खुाकृलत देलखने 

फोटो टाँसी फोटोर्ा सर्ेत पने 

गरर उम्र्देवारिे दथतखत गने 
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अनसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा १ सँग सम्बलन्धत कायालववरणको ढाँचा) 

                               बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका सदुरूपलिर् प्रदशे नेपाि 

कायम वििरणको नमुनााः 

कर्ाचारीको नार्ः 

कर्ाचारीको पदः 

कार् गनुापने थिानः 

कायालववरणः 

१   

२  

३ 

४  

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 
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अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा १ सँग सम्बलन्धत करार सम् झौताको ढाँचा) 

                                 बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका सदुरूपलिर् प्रदशे नेपाि 

बान्नीगढी जयगढ  गाउँ कायापालिकाको कायाािय (यसपलछ पलहिो पक्ष 

भलनएको)…………………लजल्िा,.....................................गाउपाँलिका/नगरपालिका, वडा 

नं. ..... र्ा बथन े (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको)   का बीच बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको……….      

पदर्ा कार्काज गना/गराउन लर्लत ............................... को लनणाय अनसुार दहेायका काया/शताको 

अधीनर्ा रही दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन र्न्जरु भएकािे यो करारको सम्झौता 

गरी एक/एक प्रलत आपसर्ा बलुझ लियौं /लदयौः    

 

१. कामकाज सम्बन्िमााः दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न काया लववरण अनसुारको काया 

पलहिो पक्षिे तोकेको सर्य र थिानर्ा उपलथित भई गनुा पनेछ र आवश्यकता अनसुार पलहिो 

पक्षिे तोकेको िप कार् गनुापनेछ ।  

२. काम गनुमपने स्थानाः…………………………………….।  

३. पाररश्रवमकाः गाउँकायापालिकाको लनणायअनसुार बैङ्क र्ाफा त पाररश्रलर्क भकु्तानी गररनेछ । 

४. प्रोत्सािन भत्ााः प्रोत्साहन कायालवलध,२०७८ बर्ोलजर् र्ालसक रू.१५००।– (अक्षरूपी एक हजार 

पाँच सय र्ात्र) दोस्रो पक्षिाई लनयर्ानसुारको करकट्टी गरी उपिब्ध गराईनेछ । 

५. आचरणको पािनााः दोश्रो पक्षिे प्रचलित काननूर्ा व्यवथिा भए बर्ोलजर् कर्ाचारीिे पािना 

गनुापने आचरण तिा अनशुासन सम्बन्धी व्यवथिाहरु पािना गनुा पनेछ । 

६. वबदााः दोस्रो पक्षिे प्रचलित काननू बर्ोलजर्को लक्रया लबदा, प्रसलुत लवदा, प्रसलुत थयाहार लबदा र 

सावाजलनक लबदा बाहके अन्य कुनैपलन लबदा पाउने छैन । तर दोस्रो पक्षिे ररतपवूाक कारण खिुाई 

लवदाका िागी लनवेदन पेश गरेर्ा अवथिा र आवश्यकताको र्लू्याङ्कन गरी र्नालसब दलेखएर्ा 

लबदा लदन सक्नेछ । सािै कायााियको िालग आवश्यक परेको खण्डर्ा लबदाको लदनर्ा पलन सेवा 

उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

७. कायामिय सम्पवत्को सरुिााः दोस्रो पक्षिे कायााियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा 

लहनालर्ना गरेर्ा सोको क्षलतपलूता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदन ुपनेछ। 

८. गोप्यतााः दोस्रो पक्षिे कायााियको कागजपत्र, लजन्सी सार्ान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै 

अनलधकृत व्यलक्त वा दशेिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ालणत भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई 

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपलूता दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचूीर्ा सरे्त रालखनेछ 

९. करार अिविाः यो करार लर्लत .................. दलेख िाग ुभई....………..सम्र्को िालग हुनेछ । 
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१०. पाररश्रवमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन्त्याः  दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई जानकारी 

नगराई िगातार ७ (सात) लदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा अनपुलथित रहकेो 

अवलधको पाररश्रलर्क दार्ासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेर्ा थवतः यो संझौता 

पलहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवथिा गना बाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे शारीररक रुपर्ा अथवथि 

भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा लदन असर्िा भएर्ा वा कार् सन्तोषजनक नभएर्ा वा आचरण 

सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेर्ा दोश्रो पक्षसँगको संझौता रद्ध गना सक्नेछ र लनजको सट्टा 

अको व्यलक्तसँग लनयर्ानसुार सेवा करारर्ा राखी कार् िगाउन बाधा पने छैन । 

११. दाबी निाग्नेाः  दोश्रो पक्षिे यस करार बर्ोलजर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा 

अथिायी वा थिायी लनयकु्त हुनाका िालग दाबी गना पाउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचवित कानून िागू िुनेाः  यस सम्झौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू 

बर्ोलजर् हुनेछ ।  

            

    

        

      

 

 

 

सािीाः 

१. आलिाक प्रशासन शाखा प्रर्खु .......................... 

२. प्रशासन शाखा प्रर्खु ..................................... 

 

 

इति सम्वि ्२०........ साल .................. मतिना  .................. ििे  .................. रोज शुभम ्। 

  

प्रथम पिको तफम बाटाः 

दथतखतः 
नार्, िरः  
पदः प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत 
 

दोस्रो पिको तफम बाटाः 

दथतखतः 
नार्, िरः  
पदः 
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अनसूची-५ 

(दफा ९ को उपदफा १ सँग सम्बलन्धत सेवा करार पत्र) 

                                 बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका सदुरूपलिर् प्रदशे नेपाि 

(गाउँपालिकाको िेटर प्याड) 

                                                                         लर्लतः……………………… 

श्री …………………….. 

………………………... 

लवषयः  सेवा करार सम्बन्धर्ा  । 

गाउँपालिकार्ा करारर्ा कर्ाचारी (श्रेणीलवलहन कर्ाचारी तिा प्रालवलधक कर्ाचारी) व्यवथिापन गने 

सम्बन्धी कायालवलध, २०७९ बर्ोलजर् यस गाउँकायापालिकाको लर्लत .......................... को 

लनणायानसुार तपाईिाई लर्लत .......................... दलेख िाग ूहुने गरी………….िालग सेवा करारर्ा 

......................................... गाउपाँलिकार्ा………………….. को रुपर्ा कार्काज गने गरी 

लजम्रे्वारी तोलकएको छ । करारर्ा कर्ाचारी (श्रेणीलवलहन कर्ाचारी तिा प्रालवलधक कर्ाचारी) 

व्यवथिापन गने सम्बन्धी कायालवलध, २०७९)  बर्ोलजर् संिग्न काया लववरण अनरुुप आफनो 

लजम्रे्वारीहरु अनशुालसत, लनष्पक्ष, इर्ान्दार र उत्तरदायी भई प्रचलित काननू  बर्ोलजर् कुशितापवूाक 

सम्पन्न गनुाहोिा भन्ने लवश्वास गररएको छ । 

  ……………………….रुपर्ा लजम्रे्वारी पाउन ुभएकोर्ा हालदाक बधाई छ ।  

 

 

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

प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत 

    

 


