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गरु्भाकोट नगरपभलिकभमभ करभरमभ प्रभविलिक कमाचभरी व्यिस्थभपन गने सम्बन्िी  

कभयाविलि, २०७५  

गरु्भाकोट नगरपभलिकभिे उपिब्ि गरभउने सेिभ प्रिभह र विकभस लनमभाणको कभयािभई व्यिस्स्थत र 
प्रर्भिकभरी बनभउन यस नगरपभलिकभको िभलग नेपभि सरकभरिे स्िीकृत गरेको कमाचभरी 
दरबन्दीको  अलिनमभ रवह प्रभविलिक कमाचभरीको ररक्त पदमभ करभर सम्झौतभकभ आिभरमभ सेिभ 
करभरमभ लिने कभयािभई व्यिस्स्थत गनाकभ िभलग गरु्भाकोट नगर कभयापभलिकभिे लमलत 
२०७५/०५/२०मभ यो कभयाविलि स्िीकृत गरी जभरी गरेकोछ ।  
 
१. संस्िप्त नभम र प्रभरम्र्ः 

क. यस कभयाविलिको नभम "गरु्भाकोट नगरपभलिकभमभ करभरमभ प्रभविलिक कमाचभरी 
व्यिस्थभपन सम्बन्िी कभयाविलि, २०७५" रहेको छ ।  

ख.  यो कभयाविलि कभयापभलिकभिे लनणाय गरेको लमलतबभट प्रभरम्र् हनुेछ ।  

 
२. पररर्भषभः  विषय िभ प्रसंगिे अको अथा निभगेमभ यस कभयाविलिमभ- 

क. "प्रमखु" र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रमखु सम्झन ुपदाछ । 
ख. "ऐन" र्न्नभिे “स्थभनीय सरकभर सञ्चभिन ऐन, २०७५” सम्झन ुपदाछ ।  
ग. "कभयाविलि" र्न्नभिे “गरु्भाकोट नगरपभलिकभमभ करभरमभ प्रभविलिक कमाचभरी व्यिस्थभपन 

सम्बन्िी कभयाविलि, २०७५” सम्झन ुपदाछ ।  
घ. "कभयभािय" र्न्नभिे नगर कभयापभलिकभको कभयभािय सम्झन ुपदाछ । 
ङ. "प्रभविलिक कमाचभरी" र्न्नभिे दफभ ३(२) बमोस्जम प्रभविलिक सेिभ उपिब्ि गरभउन े

गरी व्यिस्थभ र्एकभ कमाचभरी सम्झन ुपदाछ । 
च. "सलमलत" र्न्नभिे दफभ ५ बमोस्जम गठित अन्तिभतभा तथभ सूस्चकरण सलमलत सम्झन ु

पदाछ । 

 
३. कभयाविलि िभगू हनु े िेत्र र सेिभः (१) स्थभनीय सरकभर सञ्चभिन ऐन, २०७५ को दफभ 

८३ को उपदफभ (७) तथभ स्थभनीय तहमभ सेिभ प्रिभह सम्बन्िी व्यिस्थभको दफभ १५(४) 
बमोस्जम प्रभविलिक कमाचभरी करभरमभ रभख्न े प्रयोजनको िभलग यो कभयाविलि स्िीकृत गरी 
िभगू गररएको छ ।  

(२) कभयभाियिे देहभयको सेिभसँग सम्बस्न्ित प्रभविलिक कमाचभरी यस कभयाविलि 
बमोस्जम अिलि तोकी करभरमभ रभख्न सक्नेछः  

(क) इस्न्जलनयररङ्ग सेिभसँग सम्बस्न्ित 
(ख) कृवष सेिभसँग सम्बस्न्ित 
(ग) पश ुसेिभसँग सम्बस्न्ित 
(घ) िन सेिभसँग सम्बस्न्ित 
(ङ) स्िभस््य सेिभसँग सम्बस्न्ित 
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(छ) अन्य कुनै प्रभविलिक सेिभसँग सम्बस्न्ित । 
 
४. छनौट सम्बन्िी व्यिस्थभः दफभ ३ बमोस्जमकभ प्रभविलिक कमाचभरी कभयभाियिे करभरमभ 

रभख्न ेप्रयोजनको िभलग सूस्चकरण तथभ छनौट सम्बन्िी व्यिस्थभ देहभय बमोस्जम हनुछेः  
(१) प्रभविलिक कमाचभरीको अनसूुस्च - १ बमोस्जम स्िीकृत कभया वििरण बमोस्जम 

पद िभ सेिभ िेत्र तथभ सम्बस्न्ित सेिभ समूहको योग्यतभ, पभररश्रलमक, सेिभ शता समेत 
तोकी सम्बस्न्ित कभयभाियको सूचनभपभटी, िेर्सभईट, स्थभनीय पत्रपलत्रकभ तथभ अन्य कुनै 
सभिाजलनक स्थिमभ अनसूुची - २ बमोस्जमको ढभँचभमभ कम्तीमभ ७ (सभत) ठदनको सूचनभ 
प्रकभशन गनुापनेछ । 

(२) आिेदन फभरभमको नमूनभ अनसूुची - ३ बमोस्जम हनुेछ । आिेदन दस्तरु 
नगरपभलिकभबभट लनिभारण र्ए बमोस्जम हनुेछ । सो दस्तरु लनिभारण गदभा नगरपभलिकभिे 
िोकसेिभ आयोगको सन्दर्ा लिन सक्नेछ । 

(३) उपदफभ (२) बमोस्जम पना आएकभ आिेदनहरु देहभयको आिभरमभ दफभ ५ को 
सलमलतिे मूल्यभङ्कन गरी ससु्चकृत गनुापनेछ :  

क. शैस्िक योग्यतभ िभपत - ६० (सभिी) अंक, (विस्शष्ट शे्रणी िभपत ६०, प्रथम 
शे्रणी िभपत ५५, वितीय शे्रणी िभपत ५०, ततृीय शे्रणी िभपत ४५, प्रचलित 
कभनून बमोस्जम दतभा र्एको कुनै पलन संस्थभमभ कभम गरेको अनरु्िमध्ये 
अटूट रुपमभ कम्तीमभ छ मवहनभ कभम गरेको अनरु्ि मभत्र गणनभ गररने छ 
ख. कभया अनरु्ि िभपत - १० (दश) अंक (प्रलत िषा २ अंकको दरिे, 
प्रमभस्णत वििरण संिग्न र्एको हनुपुने) । 

ग. स्थभनीय बभलसन्दभिभई देहभय बमोस्जम - १० (दश) अंक  
१. सम्बस्न्ित नगरपभलिकभको बभलसन्दभ र्एमभ - १० अंक 
२. सम्बस्न्ित स्जल्िभको बभलसन्दभ र्एमभ - ५ अंक  

घ. अन्तिभतभामभ अलिकतम २० अंक । यस अनसुभर अकं प्रदभन गदभा न्यनुतम 
४० (चभिीस) प्रलतशत  र अलिकतम ७० (सत्तरी) प्रलतशत को सीमभलर्त्र 
रही प्रदभन गनुापनेछ ।  

(४) उपदफभ (१) बमोस्जम आिेदन मभग गदभा प्रभविलिक कभया (इस्न्जलनयररंग, 
स्िभस््य तथभ पश ु स्चवकत्सभ िगभयतकभ अन्य िेत्र) कभ िभलग आिश्यक पने व्यिसभवयक 
प्रमभणपत्र (िभईसेन्स) प्रभप्त गरेकभ व्यस्क्तिे मभत्र आिेदन ठदन सक्नछेन ्। 
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५. अन्तिभातभा र सूस्चकरण सलमलतः मभग पद संख्यभकभ आिभरमभ कभयाविलिको दफभ (४) को 
उपदफभ (३) बमोस्जम उच्चतम अंक प्रभप्त गरेकभ उम्मेदिभरिभई प्रभरस्म्र्क छनौट गना र 
अन्तिभातभा समेत लिई सूस्चकरणको लसफभररस गना देहभयको अन्तरिभतभा तथभ सूस्चकरण 
सलमलत रहनेछः 
(क) प्रमखु प्रशभसकीय अलिकृत     -     संयोजक 
(ख) प्रमखुिे तोकेको विषय विज्ञको रुपमभ  

सरकभरी सेिभको अलिकृत स्तरको कमाचभरी   -  सदस्य 
(ग) नगरपभलिकभको विषयगत शभखभ प्रमखु              - सदस्य 

६. सूस्चकरणको वििरण प्रकभशन गने : (१) दफभ ४ बमोस्जम सबैर्न्दभ बढी अंक प्रभप्त गने 
उम्मेदिभरहरु दफभ ५ बमोस्जमको सलमलतको लसफभररसको आिभरमभ कभयभाियिे 
उम्मेदिभरहरुको रोि नम्बर, नभम थर, िेगभनभ, कभम गना तोवकएको शभखभ आठद समेत 
उल्िेख गरी योग्यतभक्रम अनसुभर सूस्चकरणको वििरण प्रकभशन गनेछ ।  

(२) उपदफभ (१) बमोस्जम सूस्चकरण प्रकभशन गदभा पद संख्यभ र्न्दभ दोव्बर 
संख्यभमभ िैकस्ल्पक उम्मेदिभरको सूची समेत प्रकभशन गनुापनेछ र लसफभररश र्एकभ 
उम्मेदिभरहरुको सूची सूचनभ पभटीमभ समेत टभँस गनुापनेछ ।  

तर आिेदन नै कम परेको अिस्थभमभ कम उम्मेदिभर ससु्चकरण गना सवकनेछ ।  
(३) उपदफभ (१) बमोस्जमकभ योग्यतभक्रममभ रहेकभ उम्मेदिभरिभई लछटो सञ्चभर 

मभध्यमबभट जभनकभरी गरभई सोको अलर्िेख समेत रभख्नपुनेछ ।  
७. करभर गनेः (१) कभयभाियिे सूस्चकृत गरेकभ मखु्य उम्मेदिभरिभई ७ (सभत) ठदनको म्यभद 

ठदई करभर गना सूचनभ ठदनपुनेछ ।  
(२) उपदफभ (१) बमोस्जमको अििी लर्त्र करभर सम्झौतभ गना आउने सूस्चकृत 

उम्मेदिभरसँग कभयभाियिे अनसूुची - १ बमोस्जमको कभया-वििरण सवहत अनसूुची - 4 
बमोस्जमको ढभँचभमभ करभर गनुापनेछ । उक्त अिलि लर्त्र सम्पका  रभख्न नआएमभ क्रमशः 
िैकस्ल्पक उम्मेदिभरिभई सूचनभ ठदई करभर गना सवकनछे । 

(३) उपदफभ (२) बमोस्जम करभर गरे पश्चभत अनसूुची - ५ बमोस्जको पत्र 
कभयभाियिे प्रभविलिक कमाचभरीिभई ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफभ (२) बमोस्जम कभयभाियिे कभयावििरण ठदँदभ विषयगत शभखभ समेत 
तोकी कभममभ िगभउन ुपनेछ ।  

(५) यस कभयाविलि बमोस्जम करभर गदभा सभमभन्यत आलथाक िषाको श्रभिण १ (एक) 
देस्ख अको िषाको असभरसम्मकभ िभलग मभत्र करभर गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनुापने 
कभम समभप्त र्एमभ िभ पयभाप्त नर्एमभ िभ कभयाप्रभरम्र् नै नर्एको अिस्थभमभ स्थभनीय तहिे 
कभमको बोझ र अििी हेरी करभरको अििी घटभउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफभ (५) बमोस्जम एक आलथाक िषाको लनस्म्त सेिभ करभरमभ लिएको 
व्यस्क्तिभई पनुः अको िषाको िभलग सेिभ करभरमभ लिन ुपरेमभ पनुः पररिण, छनौट र शरुू 
करभर सरह मभनी सम्झौतभ गररनेछ ।  

(७) प्रभविलिक कमाचभरीिे स्िेच्छभिे करभर लनरन्तरतभ गना नचभहेमभ कम्तीमभ १ 
(एक) मवहनभ अगभडी कभयभाियमभ लिस्खत रुपमभ जभनकभरी गरभउन ु पनेछ । यसरी 
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जभनकभरी नगरभई करभर अन्त गरी कभम छोडेमभ त्यस्तो व्यस्क्तिभई पनुः करभरमभ कभम गने 
अिसर ठदईने छैन । 

(८) यस दफभ विपररतको अिलि उल्िेख गरी िभ करभरमभ उल्िेख र्ए र्न्दभ बढी 
रकम र्कु्तभनी ठदएमभ त्यसरी अिलि उल्िेख गने िभ रकम र्कु्तभनी गने कमाचभरीको तिि 
र्त्तभबभट कट्टभ गरी असूि उपर गररनेछ र विर्भगीय कभरिभही समेत गररनेछ ।  

८. कभया शता, पभररश्रलमक र अिलि :  (१) यस कभयाविलि बमोस्जम सेिभ करभर सम्झौतभ 
गररएकभ प्रभविलिक कमाचभरीको मभलसक पभररश्रलमक सम्बस्न्ित तह िभ पदको शरुु तिब 
स्केिमभ नबढ्न ेगरी करभर सम्झौतभमभ उल्िेख र्ए बमोस्जम हनुेछ । स्थभनीय र्त्तभ पभउन े
स्थभनमभ नेपभि सरकभरको दररेट बमोस्जम करभरमभ उल्िेख र्ए अनसुभर स्थभनीय र्त्तभ 
उपिब्ि गरभउन सवकनछे ।  

(२)  कभयभाियिे कभया-वििरणमभ उल्िेख र्ए बमोस्जम प्रगलतको स्थिगत िभ 
िस्तगुत प्रलतिेदनकभ आिभरमभ कभया सम्पभदन अनसुभर करभरमभ उल्िेख गरी भ्रमण र्त्तभ िभ 
वफल्ड र्त्तभ उपिब्ि गरभउन सक्नेछ ।  

  तर करभर सम्झौतभमभ उल्िेख नगररएको भ्रमण र्त्तभ, वफल्ड र्त्तभ िभ अन्य र्त्तभ 
उपिब्ि गरभउन सवकने छैन ्। 

(३) कभयभाियिे करभरकभ प्रभविलिक कमाचभरीको पभररश्रलमक र्कु्तभनी गदभा लनजिे 
मवहनभर्री गरेको कभमको वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतिेदन तयभर गना िगभई 
सम्बस्न्ित विषयगत शभखभको लसफभररशको आिभरमभ मभत्र र्कु्तभनी गनुा पनेछ । 

(४) यस कभयाविलि बमोस्जम प्रभविलिक कमाचभरीिे करभरमभ कभम गरेकै आिभरमभ 
पलछ कुनै पलन पदमभ अस्थभयी िभ स्थभयी लनयकु्ती हनुभकभ िभलग कुनै पलन दभबी गना पभउँन े
छैन । 

(५) उपदफभ (१) बमोस्जम करभर गदभा कभम शरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत 
समेत उल्िेख गनुापनेछ। तर त्यस्तो करभरको अििी एक पटकमभ १ (एक) िषा र्न्दभ 
बढी हनुे छैन । 

९. करभर समभप्तीः (१) यस कभयाविलि बमोस्जम करभर गररएको पद िभ दरबन्दीमभ नपेभिको 
संवििभन बमोस्जम कमाचभरी समभयोजन र्ई खवटई आएमभ त्यस्तो व्यस्क्तको करभर स्ितः 
अन्त्य हनुेछ । 
(२) करभर सम्झौतभ गररएको प्रभविलिक कमाचभरीको कभया सन्तोषजनक नर्एको र्लन 
कभयारत विषयगत शभखभ िभ कभयभाियिे लसफभररश गरेमभ अध्यि िभ प्रमखुिे आिश्यक 
छभनविन गना िगभई सफभइको मौकभ ठदई कभयभाियिे जनुसकैु अिस्थभमभ करभरबभट हटभउन 
सवकनछे ।  

१०. विवििः यस कभयाविलि कभयभान्ियन क्रममभ थप व्यिस्थभ गनुा परेमभ यस कभयाविलि तथभ 
प्रचलित कभनूनसँग नबभस्झने गरी नगरपभलिकभिे आिश्यक लनणाय गना सक्नछे ।  
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अनसूुची - १ 
(बुदँभ ४.१सँग सम्बस्न्ित कभयावििरणको ढभँचभ) 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगरकभयापभलिकको कभयभािय 

शरु्भघभट, सखेुत  
कणभािी प्रदेश, नेपभि 

 
कभया वििरणको नमनुभः 
प्रभविलिक कमाचभरीको पद नभमः  कभम गनुापने स्थभनः 
प्रभविलिक कमाचभरीको नभमः       
सपुररिेिकः  प्रलतिेदन पेश गनुापने अलिकभरीः  
कभया वििरणः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
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अनसूुची - २ 
(बुदँभ ४.१सँग सम्बस्न्ित आिेदनको ढभँचभ) 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगरकभयापभलिकको कभयभािय 

शरु्भघभट, सखेुत  
कणभािी प्रदेश, नेपभि 

 
करभरमभ सेिभ लिन ेसम्बन्िी सूचनभ 

(सचुनभ प्रकभस्शत लमलत : २०७ /    /     ) 
 
गरु्भाकोट नगरपभलिकभको िभगी ..............................(विषयगत शभखभ) मभ रहने गरी 
.............................................................(पद र शे्रणी) को रुपमभ देहभयको संख्यभ र 
योग्यतभ र्एको प्रभविलिक कमाचभरी करभरमभ रभख्न ु पने र्एकभिे योग्यतभ पगेुकभ नेपभिी 
नभगररकहरुिे यो सूचनभ प्रकभस्शत र्एको लमलतिे ७ (सभत) ठदन लर्त्र ठदनको २:०० बजेसम्म 
तोवकएको रभजस्ि लतरेको रलसद सवहत दरखभस्त ठदन हनु सम्िस्न्ित सिैको िभलग यो सूचनभ 
प्रकभशन गररएको छ । यसको फभरभम, दरखभस्त दस्तरु, कभया–वििरण, पभररश्रलमक, सेिभकभ 
शताहरु सवहतको विस्ततृ वििरण कभयभाियबभट िभ िेिसभइट www.gurbhakotmun.gov.np बभट 
उपिब्ि हनुेछ ।  

नभम पद शे्रणी/तह  संख्यभ दरखभस्त दस्तरु  दरखभस्त ठदने 
अस्न्तम ठदन  

      
      

२. शैस्िक योग्यतभ र अनरु्ि : 
१. नेपभिी नभगररक । 
२. न्यूनतम योग्यतभ : 
३. अनरु्िको हकमभ .........उतीणा गरी सम्बि कभयामभ कम्तीमभ ...... िषाको कभया अनरु्ि र्एको।  
४. .... िषा उमेर परुभ र्ई .... िषा ननभघेको हनुपुने । 
५. सम्बस्न्ित कभउस्न्सिमभ दतभा र्एको (प्रमभणपत्र) । 
६. अन्य प्रचलित कभननुद्वभरभ अयोग्य नर्एको । 
३. दरखभस्तमभ संिग्न गनुापनेः उम्मेदिभरको व्यस्क्तगत वििरण, शैस्िक योग्यतभको प्रमभस्णत 

प्रलतलिवप, नेपभिी नभगररकतभको प्रमभणपत्रको प्रमभस्णत प्रलतलिवप, अनरु्िको प्रमभस्णत प्रलतलिवप 
तथभ प्रचलित नेपभि कभनून बमोस्जम विलर्न्न कभउस्न्सि िभ पररषद् िभ अन्यमभ दतभा र्एको 
प्रमभस्णत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछभडी उम्मेदिभर स्ियंिे 
हस्तभिर गरी प्रमभस्णत गने ।  

 
 

 

http://www.gurbhakotmun.gov.np/
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अनसूुची - ३ 
(बुदँभ ४.२ सँग सम्बस्न्ित दरखभस्त फभरभमको ढभँचभ) 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगरकभयापभलिकभको कभयभािय 

शरु्भघभट, सखेुत  
कणभािी प्रदेश, नेपभि  

 
करभरको िभलग दरखभस्त फभरभम 

(क) िैयस्क्तक वििरण 
 नभम थर

  
(देिनभगरीमभ)  
(अंग्रजेी िूिो अिरमभ)  लिङ्ग: 

नभगररकतभ नं: जभरी गने स्जल्िभ : लमलत : 
स्थभयी िेगभनभ क) स्जल्िभ ख) न.पभ./गभ.वि.स. ग) िडभ नं 
 घ) टोि : ङ) मभगा/घर नं. : च) फो नं. 
पत्रभचभर गने िेगभनभ : ईमेि 
बभबकुो नभम, थर : जन्म लमलत :             (वि.सं.मभ)              (ईस्स्ि संितमभ) 
बभजेको नभम, थर : हभिको उमेर :             िषा            मवहनभ 

(ख) शैस्िक योग्यतभ/तभलिम (दरखभस्त फभरभम र्रेको पदको िभलग चभवहने आिश्यक न्यूनतम शैस्िक योग्यतभ/तभलिम मभत्र उल्िेख गने) 
आिश्यक न्यूनतम योग्यतभ विश्वविद्यभिय/बोडा/तभलिम ठदन ेसंस्थभ शैस्िक उपभलि/तभलिम  संकभय शे्रणी/प्रलतशत मूि विषय 
शैस्िक योग्यतभ      

     
तभलिम      

(ग) अनरु्ि सम्बन्िी वििरण  

कभयभािय पद सेिभ/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थभयी/अस्थभयी/करभर 
अिलि 

देस्ख सम्म 
       
       

मैिे यस दरखभस्तमभ खिुभएकभ सम्पूणा वििरणहरु सत्य छन ्। दरखभस्त बझुभएको पदको सूचनभको िभलग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजभय पभएको छैन । 
कुनै कुरभ ढभँटे िभ िकुभएको िहररएमभ प्रचलित कभनून बमोस्जम सहनेछु/बझुभउनेछु । उम्मेदिभरिे पभिनभ गने र्नी प्रचलित कभनून तथभ यस दरखभस्त 
फभरभमकभ पषृ्ठहरुमभ उल्िेस्खत सबै शता तथभ लनयमहरु पभिनभ गना मन्जरु गदाछु । सभथै करभरमभ उल्िेस्खत शताहरु पूणा रुपमभ पभिनभ गनेछु र करभरको 
समयर्न्दभ अगभिै करभरको अन्त्य गदभा कस्म्तमभ ३ मवहनभको पूिा सूचनभ ठदई कभयभाियमभ लनिदेन ठदनेछु । 

उम्मेदिभरको ल्यभप्चे सहीछभप उम्मेदिभरको दस्तखत 
दभयभ ँ बभयभ ँ
 
 

 

लमलत: 

कभयभाियिे र्नेः 
रलसद/र्ौचर नं. : रोि नं. : 
दरखभस्त अस्िीकृत र्ए सो को कभरण : 
दरखभस्त रुज ुगनेको नभम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखभस्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखभस्त सभथ सूचनभमभ उल्िेस्खत िगभयत लनम्नलिस्खत कभगजभतहरु अलनिभया रुपमभ उम्मेदिभर आफैिे प्रमभस्णत गरी पेश गनुा पनेछ । 
(१) नेपभिी नभगररकतभको प्रमभणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकितभ र सम्बि आिश्यक पनेमभ सो को प्रलतलिवप, (३) न्यूनतम शैस्िक 

योग्यतभको प्रमभणपत्र र चभररलत्रक प्रमभणपत्रको प्रलतलिवप, प्रभविलिक कभया (इस्न्जलनयररङ्ग, स्िभस््य तथभ पश ु स्चवकत्सभ िगभयतकभ अन्य िेत्र) कभ िभलग 
आिश्यक पने व्यिसभवयक प्रमभणपत्र (िभईसेन्स)को प्रलतलिवप, तभलिम र अनरु्ि आिश्यक पनेमभ सो समेतको प्रलतलिवप, आठद । 

हभिसभिै स्खचेको 
पभसपोटा सभईजको परैु 
मखुभकृलत देस्खन े
फोटो यहभ ँटभस्न ेर 
फोटो र फभरभममभ 
पने गरी उम्मेदिभरिे 
दस्तखत 
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अनसूुची - ४ 

(बुदँभ ७.१ सँग सम्बस्न्ित करभर सम्झौतभको ढभँचभ) 
करभर सम्झौतभ 

 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ नगरकभयापभलिकभको कभयभािय, (यसपलछ पवहिो पि र्लनएको) र 
....................स्जल्िभ, ...................नगरपभलिकभ िडभ नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (यसपलछ दोश्रो पि र्लनएको) कभ बीच 
गरु्भाकोट नगरपभलिकभको .................................................(पद) को कभमकभज गना 
गरभउन लमलत २०७  /......./...... को लनणाय अनसुभर देहभयकभ कभया/शताको अलिनमभ रवह 
दोश्रो पििे पवहिो पििभई सेिभ उपिब्ि गरभउन मन्जरु र्एकभिे यो करभरको संझौतभ गरी 
एक/एक प्रलत आपसमभ बसु्झ लियौं ठदयौं : 
१. कभमकभज सम्बन्िमभ : दोस्रो पििे आफुिभई तोवकएको संिग्न कभया वििरण अनसुभरको 

कभया पवहिो पििे तोकेको समय र स्थभनमभ उपस्स्थत र्ई गनुा पनेछ र आिश्यकतभनसुभर 
थप कभम गनुा पनेछ । 

२. कभम गनुा पने स्थभन : 
...............................................................................................।  

३. करभरमभ कभम गरे बभपत पभउँन ेपभररश्रलमक : प्रत्येक मवहनभ ब्यस्क्त र्एपलछ, पवहिो पििे 
दोश्रो पििभई मभलसक रुपमभ रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पभररश्रलमक उपिब्ि गरभउनछे ।  

४. आचरणको पभिनभः दोश्रो पििे गरु्भाकोट नगरपभलिकभको प्रचलित कभनूनमभ ब्यिस्थभ 
र्एकभ आचरण तथभ अनशुभसन सम्बन्िी व्यिस्थभहरु पभिनभ गनुा पनेछ ।  

५. विदभः दोस्रो पििभई सभबाजलनक लबदभ बभहेक अन्य कुनै पलन वकलसमको लबदभ उपिब्ि हनु े
छैन । सभथै कभयभाियको िभलग आिश्यक परेको खण्डमभ लबदभको ठदनमभ पलन सेिभ 
उपिब्ि गरभउन ुपनेछ । यसरी सभिाजलनक लबदभको ठदनमभ कभयभाियमभ कभम िगभए बभपत 
मभलसक करभर रकमको दभमभसभहीिे रकम दोश्रो पििभई ठदईनछे ।  

६. कभयभािय सम्पस्त्तको सरुिभः दोस्रो पििे कभयभाियको चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सभनी िभ 
वहनभलमनभ गरेमभ सो को िलतपूलता िभ हभनी नोक्सभनीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििभई 
ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्यतभः दोस्रो पििे कभयभाियको कभगजपत्र, स्जन्सी सभमभन एिं गोप्य कुरभ िभ कभगजभत 
कुनै अनलिकृत व्यस्क्त िभ देशिभई उपिब्ि गरभएको प्रमभस्णत र्एमभ दोस्रो पििभई 
करभरबभट हटभई सोबभट र्एको हभनी नोक्सभनीको स्ततपूलता दोश्रो पिबभट र्रभईनछे र कभिो 
सूचीमभ समेत रभस्खनेछ ।   

८. करभर अिलिः यो करभर २०७ ।........।..........देस्ख िभग ु र्ई २०७.....असभर १५ 
सम्मको िभलग हनुेछ ।  
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९. कभयासम्पभदन मूल्यभकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कभया सम्पभदन मूल्यभंकन गने र सो 
मूल्यभंकन गदभा सभििसभिी लनरन्तरतभ ठदन उपयकु्त देस्खएमभ कभयाविलिको दफभ ९ बमोस्जम 
करभर लनस्श्चत अिलिको िभलग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पभररश्रलमक कट्टी र करभर सेिभको शताको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििभई िगभतभर ७ 
(सभत) ठदन र्न्दभ बढी उक्त सेिभ उपिब्ि नगरभएमभ, सन्तोषजनक सेिभ ठदन नसकेमभ 
अनपुस्स्थत रहेको अिलिको पभररश्रलमक दभमभसभवहिे कट्टभ गररनेछ र सो र्न्दभ बढी सेिभ 
नगरेमभ स्ितः यो संझौतभ पवहिो पििे रि गरी अको ब्यिस्थभ गना िभिभ पने छैन । 
दोश्रो पििे शभरररीक रुपमभ अस्िस्थ र्ई िभ अन्य कुनै कभरणिे सेिभ ठदन असमथा र्एमभ 
िभ कभम सन्तोषजनक नर्एमभ िभ आचरण सम्बन्िी कुरभहरु बरभबर उल्िघंन गरेमभ दोश्रो 
पिसंगको संझौतभ रि गना सक्नेछ र लनजको सट्टभ अको व्यस्क्त करभरमभ रभस्ख कभम 
िगभउन बभिभ पने छैन ।  

११. दभिी नपगु्नःे दोश्रो पििे यस करभर बमोस्जम कभम गरेकै आिभरमभ पलछ कुनै पलन पदमभ 
अस्थभयी िभ स्थभयी लनयसु्क्त हनुभकभ िभलग दभबी गना पभँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कभनून िभगू हनुःे यस संझौतभमभ उल्िेख नर्एको कुरभ प्रचलित नेपभि कभनून 
बमोस्जम हनुेछ ।  

 

नगरपभलिकभको तफा बभट :   दोस्रो पि (करभर गने व्यस्क्त):  
हस्तभिर : हस्तभिर :  
नभम :    नभम : 
पद :  िेगभनभ :  
कभयभाियको छभपः  
 

रोहबर  
१. 
२. 
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अनसूुची - ५ 
(बुदँभ ७.२ सँग सम्बस्न्ित करभर सूचनभ पत्रको ढभँचभ) 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ  
नगरकभयापभलिकभको कभयभािय 

शरु्भघभट, सखेुत  
कणभािी प्रदेश, नेपभि  

 

च.नं.         लमलतः    
प.सं.  
 

श्री ........................................, 
िेगभनभ ......................... 
 

विषयः करभर सम्बन्िमभ । 

तपभईिभई लमलत २०७...।....।... लनणायभनसुभर सूस्चकरण गररए बमोस्जम ............................ 
(पदको नभम िभ कभम) कभ िभलग यसैसभथ संिग्न करभर (सम्झौतभ) बमोस्जम लमलत 
२०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्म करभरमभ रभस्खएको हुँदभ संिग्न कभयाशता 
अनरुुप आफनो कभम इमभन्दभरीपूिाक र व्यिसभवयक मूल्य मभन्यतभ अनरुुप गनुाहनु जभनकभरी 
गरभइन्छ ।  
 सभथै आफ्नो कभम कताव्य पभिनभ गदभा यस नगरपभलिकभको कमाचभरीिे पभिनभ गनुापने 
आचभर संवहतभ र आचरणको समेत पररपभिनभ हनु जभनकभरी गरभइन्छ ।  

.................................. 
प्रमखु प्रशभसकीय अलिकृत 

बोिभथाः 
श्री आलथाक प्रशभसन शभखभः प्रमभस्णत हभस्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतिेदनकभ आिभरमभ सम्झौतभ 

बमोस्जमको रकम मभलसक रूपमभ उपिब्ि गरभउनहुनु ।  
श्री प्रशभसन शभखभः हभस्जरीको व्यिस्थभ हनु ।  

श्री िडभ कभयभािय, ....................................  
नगर कभयापभलिकभको कभयभािय । 


