
बेनी नगरपालिकाको कर्मचारी तथा शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्मविलध, 

२०७९ 

कार्मपालिकाबाट स्िीकृत लर्लत։ २०७९ भाद्र २१ 

बेनी नगर कार्मपालिकाको कार्ामिर् र अन्तगमतका कार्ामिर्, स्िास््र् संस्था तथा विद्यािर्हरुर्ा ररक्त रहेको 
दरबन्दीर्ा करार सेिार्ा कर्मचारी तथा शिक्षक पदपूती गदाम कर्मचारी तथा शिक्षक छनौट कार्मिाई लनष्पक्ष,  

विश्वसनीर् तथा व्र्िशस्थत बनाउनका िालग बेनी नगरपालिकािे र्ो कार्मविलध स्िीकृत गरी जारी गरेको छ। 

१. संशक्षप्त नार् र प्रारम्भ: 

क) र्स कार्मविलधको नार् "बेनी नगरपालिकार्ा कर्मचारी तथा शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्मविलध, २०७९" 
रहेको छ। 

ख) र्ो कार्मविलध बेनी नगर कार्मपालिकािे पाररत गरेको लर्लतबाट प्रारम्भ हनुेछ। 

 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसंगिे अको अथम निागेर्ा र्स कार्मविलधर्ा 
क) “प्रर्खु” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको नगरप्रर्खु सम्झनपुदमछ ।  

ख) "कार्ामिर् प्रर्खु" भन्नािे नगरपालिकाको प्रर्खु प्रिासकीर् अलधकृत सम्झन ुपदमछ। 

ग) "ऐन" भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपदमछ। 

घ) "कार्मविलध" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको कर्मचारी तथा शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्मविलध, २०७९ 
सम्झन ुपदमछ। 

ङ) "कार्ामिर्" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको कार्ामिर् सम्झन ुपदमछ। 

च) "सलर्लत" भन्नािे दफा ६ बर्ोशजर् गठित पदपूलतम सलर्लत सम्झन ुपदमछ। 

 

3. कार्मविलध िागू हनु ेके्षत्र र सेिााः (१) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा 
(७) बर्ोशजर् बेनी नगरपालिकाको संगिन तथा व्र्िस्थापन सभेक्षण प्रलतिेदन र सर्र् सर्र्र्ा नगरसभा 
िा कार्मपालिकाको लनणमर्बाट लसजमना गररएका पदहरुर्ा करारर्ा कर्मचारी िा शिक्षक भनाम गने प्रर्ोजनको 
िालग र्ो कार्मविलध स्िीकृत गरी िागू गररएको छ ।  
(२) कार्ामिर्िे देहार्को सेिासँग सम्बशन्धत कर्मचारी र्स कार्मविलध बर्ोशजर् अिलध तोकी करारर्ा राख्न 
सक्नेछाः  

(क) इशन्जलनर्ररङ्ग सेिासँग सम्बशन्धत 
(ख) कृवष सेिासँग सम्बशन्धत 
(ग) पि ुसेिासँग सम्बशन्धत 
(घ) स्िास््र् सेिासँग सम्बशन्धत 
(ङ) विद्यािर् एिं शिक्षा सेिासँग सम्बशन्धत 



(च) अन्र् कुनै नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेिासँग सम्बशन्धत । 
 

4. दरखास्त आव्हान։ (१) नगरपालिकािे दफा ३ बर्ोशजर्को सेिाका िालग आिश्र्क कर्मचारी िा शिक्षक 
पदपूलतमका िालग १५(पन्र) ठदनको अिलध ठदई अनसूुची २ बर्ोशजर्को सूचना प्रकािन गनुमपनेछ । र्सरी 
प्रकािन भएको नगरपालिकािे आफ्नो सूचना पाटी, बेभसाईट, शजल्िाशस्थत जनसम्पकम  बढी हनुे कार्ामिर्हरुको 
सूचना पाटीर्ा टाँस गने व्र्िस्था लर्िाउनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् प्रकाशित सूचना अनसुार आिेदन पेि गनम चाहने उम्रे्दिारिाई नगरपालिकािे 
अनसूुची ३ बर्ोशजर्को दरखास्त फारार् उपिब्ध गराउँदा तोवकएको दरखास्त दस्तरु लिई दरखास्त फारार् र 
राजस्ि लतरेको रलसद उपिब्ध गराउनपुनेछ ।  

(३) उपदफा (३) बर्ोशजर्को सेिाका पदर्ा आिश्र्क न्रू्नतर् र्ोग्र्ता सूचना प्रकािन गदामका बखत 
नगरपालिकािे तोक्नछे । आिश्र्क न्रू्नतर् र्ोग्र्ता पगेुका उम्रे्दिारिे उपदफा (२) बर्ोशजर् उपिब्ध 
गराईएको दरखास्त फारार् साथ सूचनार्ा तोवकए बर्ोशजर्का न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ता र अनभुि िगार्तका 
कागजात िा प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप स्िरं्िे प्रर्ाशणत गरी दरखास्त फारार् साथ पेि गनुमपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बर्ोशजर् रीतपूिमक प्राप्त हनु आएको आिेदन फारार्र्ा आिश्र्क जाँचबझु गरी र्ोग्र्ता 
पगेुका उम्रे्दिारको दरखास्त फारार् स्िीकृत गरी तोवकएबर्ोशजर्को प्रिेिपत्र उम्रे्दिारिाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

5. उम्रे्दिारको रू्ल्र्ाङ्कनका आधारहरु ։ (१) दफा (४) बर्ोशजर् प्रकािन गरेको सूचना बर्ोशजर् लनिेदन 
पेि गने उम्रे्दिारहरुको नगरपालिकािे देहार्का आधारर्ा रू्ल्र्ाङ्कन गरी प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर्को सूची 
प्रकािन गनेछ ։  

क. न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्राप्त िब्धाङ्क प्रलतित बापत ։ 7०(सत्तरी) अङ्क 

ख. न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताभन्दा र्ालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता बापत ։ १०(दि) अङ्क 

ग. सम्बशन्धत के्षत्रर्ा अनभुि प्राप्त भएर्ा ։ २(दईु) अङ्क प्रलतिषमका दरिे अलधकतर् १०(दि) अङ्क 

घ. बेनी नगरपालिकाको स्थार्ी बालसन्दाका िालग ։ १०(दि) अङ्क 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बर्ोशजर् न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताको िब्धाङ्क प्रलतित बापतको अङ्क लनधामरण 
गदाम देहार् बर्ोशजर्को सतु्रको प्रर्ोग गररनेछ ।  

 

न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्राप्त िब्धाङ प्रलतित × ७०
१००  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बर्ोशजर् र्ालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता बापतको अङ्क लनधामरण गदाम देहार् 
बर्ोशजर्को सतु्रको प्रर्ोग गररनेछ։ 

र्ालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्राप्त िब्धाङ प्रलतित × १०
१००  



(४) उपदफा (१) बर्ोशजर्को प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर् सूची नगरपालिकाको िेबसाइट र सूचनापाटी दिैुर्ा 
प्रकािन गनुमपनेछ । प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर्को सूचीर्ा सर्ािेि भएका उम्रे्दिारहरुिाई सोको जानकारी 
सर्र्रै् गराउने दावर्त्ि नगरपालिकाको हनुछे ।  

(५) उपदफा (१) बर्ोशजर्को प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर् सूची प्रकािन गदाम दरखास्त पेि गने उम्रे्दिारहरुको 
संख्र्ा 10 िा सोभन्दा कर् भएर्ा नगरपालिकािे सबै उम्रे्दिारहरुिाई प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर्को सूचीर्ा 
सर्ािेि गनम सक्नछे । आिेदन पेि गने उम्रे्दिारहरुको संख्र्ा १० भन्दा बढी भएर्ा १० जनाको र्ात्र 
नार्ाििी प्रारशम्भक सूचीर्ा प्रकािन गररनेछ ।  

(६) उपलनर्र् (३) र (४) बर्ोशजर् अङ्क लनधामरण गदाम क्र्रु्िेुवटभ ग्रडे पोइन्ट एभरेज (लस.शज.वप.ए) र्ा 
िब्धाङ्क हनुेहरुको हकर्ा सम्बशन्धत विश्वविद्यािर्िे लनधामरण गरेको प्रलतितका आधारर्ा र सम्बशन्धत 
विश्वविद्यािर्िे (लस.शज.वप.ए.) का िालग लनधामरण गरेको प्रलतितका आधारर्ा गनुमपनेछ ।  

6. पदपूलतम सलर्लत: (१)  दफा (३) बर्ोशजर् ररक्त पदको पदपूलतम गने प्रर्ोजनका िालग देहार् बर्ोशजर्को एक 
पदपूलतम सलर्लत हनुेछ । पदपूलतम सलर्लतिे पाठ्यक्रर् लनर्ामण देशख परीक्षा सञ्चािनसम्र्का सबै कार्महरु स्ितन्त्र, 
लनष्पक्ष र प्रभािकारी ढङ्गबाट सम्पादन गनुमपनेछ ।  

क) प्रर्खु प्रिासकीर् अलधकृत  - संर्ोजक 

ख) विषर्के्षत्रसँग सम्बशन्धत विषर्विज्ञ - सदस्र् 

ग) शिक्षा िाखा प्रर्खु   - सदस्र् 

घ) प्रिासन िाखा प्रर्खु   - सदस्र् सशचि 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर्को सलर्लतर्ा आिश्र्कता अनसुार पदपूलतम गनुमपने पदसँग सम्बशन्धत िाखा प्रर्खुिाई 
अलनिार्म रुपर्ा सहभागी गराउनपुनेछ । र्सका अलतररक्त सलर्लतर्ा विषर्क्षेत्रगत विज्ञ/सम्बशन्धत विद्यािर्को 
प्रधानाध्र्ापकिाई आर्शन्त्रत सदस्र्को रुपर्ा बोिाउन सवकनछे ।   

(३) उपदफा (२) का अलतररक्त सलर्लतिे आिश्र्कता अनसुार जनप्रलतलनलध िा अन्र् वििषेज्ञिाई बैिकर्ा 
आर्न्त्रण गनम सक्नेछ ।  

७. छनौट परीक्षा ։ (१) प्रारशम्भक र्ोग्र्ताक्रर्को सूचीर्ा परेका उम्रे्दिारहरुर्ध्रे्बाट शिक्षक िा कर्मचारी 
छनौट गदाम 100 पूणामङ्कको सेिा सम्बन्धी लिशखत परीक्षा र ३० पूणामङ्कको कम््र्टुर सम्बन्धी प्रर्ोगात्र्क 
परीक्षा र २० अङ्कको अन्तरिाताम सञ्चािन गररनेछ । परीक्षार्ा सहभागी हनु ेउम्रे्दिारिे उत्तीणम हनुका िालग 
सबै परीक्षार्ा कशम्तर्ा ४० प्रलतित अङ्क प्राप्त गनुमपनेछ ।  

तर कम््र्टुर आिश्र्क नपने पदहरुको पदपूलतम गदाम कम््र्टुर सम्बन्धी प्रर्ोगात्र्क परीक्षा सञ्चािन गररन े
छैन ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर्को परीक्षा सञ्चािनका िालग पाठ्यक्रर् लनधामरण पदपूलतम सलर्लतिे गनेछ ।  



(३) उपदफा (१) बर्ोशजर् लिइने सेिा सम्बन्धी लिशखत परीक्षाको वकलसर् िस्तगुत बहउुत्तरर्ा आधाररत िा 
विषर्गत िा दिैु हनु ेभने्न लनधामरण गने अलधकार पदपूलतम सलर्लतिाई हनुछे ।  

८. अन्तरिाताम ։ (१) उपदफा (५) बर्ोशजर् प्रारशम्भक र्ोग्ताक्रर्को सूचीर्ा परेका र दफा (६) बर्ोशजर् 
छनौट परीक्षाबाट उत्तीणम भएका उम्रे्दिारहरुको अन्तरिाताम तोवकएको लर्लत, सर्र् र स्थानर्ा हनुे गरी 
नगरपालिकािे सूचना प्रकािन गनुमपनेछ ।  

(२) अन्तरिातामको कुि अङ्क २० हनुेछ । अन्तरिातामर्ा सहभागी हनुे उम्रे्दिारहरुको र्ोग्र्ता, अनभुि, 
आचरण, व्र्िहार, विषर्िस्तकुो ज्ञान सरे्तको रू्ल्र्ाङ्कन गरी अन्तरिातामकारिे 70 प्रलतितभन्दा बढी र ४० 
प्रलतितभन्दा कर् अङ्क प्रदान गनम पाउने छैन । तर उक्त सीर्ाभन्दा बढी िा कर् अङ्क ठदनपुने भएर्ा 
अन्तरिातामकारिे स्पष्ट कारण खिुाएको हनुपुनेछ ।  

9. लसफाररि गने ։ (१) दफा (५) बर्ोशजर् रू्ल्र्ाङ्कनको आधार र दफा (7) बर्ोशजर् लिईएको लिशखत एिं 
प्रर्ोगात्र्क परीक्षाबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्रे्दिारको लसफाररस र्ोग्र्ताक्रर्को सूची प्रकािन 
गनुमपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर् अशन्तर् र्ोग्र्ताक्रर् प्रकािन गदाम दफा (५) बर्ोशजर्को रू्ल्र्ाङ्कनको आधारको 
अङ्कभार 2० प्रलतित र दफा (7) बर्ोशजर्को लिशखत र प्रर्ोगात्र्क परीक्षाको प्राप्ताङ्कको अङ्कभार ७० प्रलतित 
र दफा (८) बर्ोशजर्को अन्तरिातामको अङ्कभार १० प्रलतित कार्र् गरी लसफाररि र्ोग्र्ताक्रर्को सूची प्रकािन 
गनुमपनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बर्ोशजर्को र्ोग्र्ताक्रर्को सूचीर्ा रहेका उम्रे्दिारिे बराबर अङ्क प्राप्त गरेको अिस्थार्ा 
न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताको िब्धाङ्कपत्रर्ा उशल्िशखत िब्धाङ्क प्रलतितिाई आधार र्ानी अशन्तर् र्ोग्र्ताक्रर् 
लनधामरण गनुम पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोशजर्को लसफाररि र्ोग्र्ताक्रर्को सूची प्रकािन गदाम आिश्र्क संख्र्ार्ा बैकशल्पक 
उम्रे्दिारको सूची सरे्त प्रकािन गनुमपनेछ ।  

१०. करार गने: (१) दफा ९ बर्ोशजर् लसफाररि गररएका उम्रे्दिारिाई कार्ामिर्िे ७ (सात) ठदनको म्र्ाद 
ठदई करार गनम सचुना ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोशजर्को अिलधलभत्र करार सम्झौता गनम आउन ेउम्रे्दिारसगँ कार्ामिर्िे अनसूुची-४ 
बर्ोशजर्को ढाँचार्ा करार गनुमपनेछ। उक्त अिलधलभत्र सम्पकम  राख्न नआएर्ा क्रर्ि: िैकशल्पक उम्रे्दिारिाई 
सूचना ठदई करार गनम सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बर्ोशजर् करार गरे पश्चात ्अनसूुची-५ बर्ोशजर्को पत्र कार्ामिर्िे करार कर्मचारी िा 
शिक्षकिाई ठदनपुनेछ।  

(४) र्स कार्मविलध बर्ोशजर् करार सम्झौता गदाम एकपटकका िालग बढीर्ा १(एक) िषमका िालग गनुमपनेछ।  



तर, र्स कार्मविलध बर्ोशजर् लनर्कु्त हनुे शिक्षक िा कर्मचारीिे आचरण सम्बन्धी कुराहरु बारम्बार उल्िंघन 
गरेर्ा, अनिुासनहीन कार् गरेर्ा, नगरपालिकािाई हानी नोक्सानी हनुे कुनै कार् गरेर्ा उल्िेशखत अिलधभन्दा 
अगािै नगरपालिकािे लनजसगँ गरेको करार रद्द गरी बैकशल्पक उम्रे्दिारिाई िा नर्ाँ प्रकृर्ाद्वारा अन्र् व्र्शक्त 
छनौट गनम सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बर्ोशजर् सेिा करारर्ा लिएको व्र्शक्तिाई पनु: अको िषमको िालग करार अिलध थप गनुमपरेर्ा 
लनजको अशघल्िो आलथमक िषमको कार्मसम्पादन रू्ल्र्ाङ्कन, सेिाप्रलतको िगनिीिता, र सेिाभाि सरे्तको रू्ल्र्ाङ्कन 
गरी करार सम्झौताको म्र्ाद थप िा निीकरण गनम सक्नेछ ।  

११. कार्म ितम र पाररश्रलर्क :  (१) र्स कार्मविलध बर्ोशजर् सेिा करार सम्झौता गररएका शिक्षक िा 
कर्मचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क बेनी नगरपालिकािे गने करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोशजर् हनुेछ ।  

(२) र्स कार्मविलध बर्ोशजर् लनर्कु्त भएको शिक्षक िा कर्मचारीिे करारर्ा कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै 
पलन पदर्ा अस्थार्ी िा स्थार्ी लनर्कु्ती हनुाका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउन ेछैन । 

 

1२. करार सर्ाप्तीाः (१) र्स कार्मविलध बर्ोशजर् छनौट गररएको पदर्ा अन्र् कुनै व्र्शक्त नेपािको संविधान 
बर्ोशजर् सर्ार्ोजन भई आएर्ा िा प्रदेि िोक सेिा आर्ोग िा शिक्षक सेिा आर्ोगबाट लसफाररि भई आएर्ा 
र्स कार्मविलध बर्ोशजर् गररएको करार स्िताः अन्त्र् हनुछे । 

(२) करार सम्झौता गररएको शिक्षक िा कर्मचारीको कार्म सन्तोषजनक नभएको भनी कार्मरत विद्यािर्, िाखा 
िा िडाबाट लसफाररस भई आएर्ा अध्र्क्ष िा प्रर्खुिे आिश्र्क छानबीन गनम िगाई लनजिाई एकपटक सफाई 
पेि गने र्ौका ठदई जनुसकैु अिस्थार्ा करारबाट हटाउन सक्नेछ ।  

 

1३. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकार։ (१)र्स र्ापदण्डको कार्ामन्िर्नर्ा कुनै बाधा अड्काउ परेर्ा 
नगरपालिकािे त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

1४. संिोधन तथा हेरफेर։ (१) नगर कार्मपालिकािे आिश्र्क देखेर्ा र्स कार्मविलधर्ा संिोधन िा हेरफेर 
गनम सक्नेछ ।  

  



अनसूुची - १ 
बेनी नगरपालिका  

नगर कार्मपालिकको कार्ामिर् 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 
कार्म वििरणको नर्नुााः 
प्राविलधक कर्मचारीको पद नार्ाः  कार् गनुमपने स्थानाः 
प्राविलधक कर्मचारीको नार्ाः       
सपुररिेक्षकाः  प्रलतिेदन पेि गनुमपने अलधकारीाः  
कार्म वििरणाः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  



अनसूुची - २ 
बेनी नगरपालिका  

नगर कार्मपालिकको कार्ामिर् 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 
करारर्ा सेिा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाशित लर्लत : २०७  /    /     ) 
 
बेनी नगरपालिकाको िागी ..............................(विषर्गत िाखा) र्ा रहने गरी 
.............................................................(पद) को रुपर्ा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राविलधक 
कर्मचारी करारर्ा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्ता पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाशित भएको लर्लतिे 
१५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्र् राजस्ि लतरेको रलसद सवहत दरखास्त ठदन हनु सम्िशन्धत सिैको 
िालग र्ो सूचना प्रकािन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखास्त दस्तरु, कार्म–वििरण, पाररश्रलर्क, सेिाका 
ितमहरु सवहतको विस्ततृ वििरण कार्ामिर्बाट िा िेिसाइट www. ……………….  बाट उपिब्ध हनुेछ ।  

पद नार्  संख्र्ा 
  
  

२. िैशक्षक र्ोग्र्ता र अनभुि (नर्नुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्नतर् र्ोग्र्ता (जस्तैाः नेपाि सरकारिाट र्ान्र्ता प्राप्त विश्वविद्यािर्िाट Civil Engineering र्ा स्नातक 

(B.E) र कुनै सम्बद्ध विषर्र्ा विषर्र्ा स्नातकोत्तर गरेको । 
३. अनभुिको हकर्ा B.E उतीणम गरी सम्बद्ध कार्मर्ा कम्तीर्ा ...... िषमको कार्म अनभुि भएको  ।  
४. .... िषम उरे्र परुा भई .... िषम ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि इशन्जलनर्ररङ्ग काउशन्सिर्ा दताम भएको (प्रर्ाणपत्र) । 
६. अन्र् प्रचलित काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्तर्ा संिग्न गनुमपनेाः उम्रे्दिारको व्र्शक्तगत वििरण, िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाशणत प्रलतलिवप, नेपािी 

नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाशणत प्रलतलिवप, अनभुिको प्रर्ाशणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नेपाि कानून 
बर्ोशजर् विलभन्न काउशन्सि िा पररषद् िा अन्र्र्ा दताम भएको प्रर्ाशणत प्रलतलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेि 
गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्रे्दिार स्िरं्िे हस्ताक्षर गरी प्रर्ाशणत गने ।  

  



अनसूुची - ३ 
बेनी नगरपालिका  

नगर कार्मपालिकको कार्ामिर् 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 
करारको िालग दरखास्त फारार् 

(क) िैर्शक्तक वििरण 
 नार् थर  (देिनागरीर्ा)  

(अंग्रजेी िूिो अक्षरर्ा)  लिङ्ग: 
नागररकता नं: जारी गने शजल्िा : लर्लत : 

स्थार्ी िेगाना क) शजल्िा ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) र्ागम/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईरे्ि 
बाबकुो नार्, थर : जन्र् लर्लत :             (वि.सं.र्ा)              (ईशस्ि संितर्ा) 
बाजेको नार्, थर : हािको उरे्र :             िषम            र्वहना 

(ख) िैशक्षक र्ोग्र्ता/तालिर् (दरखास्त फारार् भरेको पदको िालग चावहने आिश्र्क न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गने) 
आिश्र्क न्रू्नतर् र्ोग्र्ता विश्वविद्यािर्/बोडम/तालिर् ठदन ेसंस्था िैशक्षक उपालध/तालिर्  संकार् शे्रणी/प्रलतित रू्ि विषर् 
िैशक्षक र्ोग्र्ता      

     
तालिर्      

(ग) अनभुि सम्बन्धी वििरण  

कार्ामिर् पद सेिा/सरू्ह/उपसरू्ह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अिलध 

देशख सम्र् 
       
       

रै्िे र्स दरखास्तर्ा खिुाएका सम्पूणम वििरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा 
िकुाएको िहररएर्ा प्रचलित कानून बर्ोशजर् सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्रे्दिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उल्िेशखत सबै ितम 
तथा लनर्र्हरु पािना गनम र्न्जरु गदमछु । साथै करारर्ा उल्िेशखत ितमहरु पूणम रुपर्ा पािना गनेछु र करारको सर्र्भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाम कशम्तर्ा ३ र्वहनाको 
पूिम सूचना ठदई कार्ामिर्र्ा लनिदेन ठदनेछु । 

उम्रे्दिारको ल्र्ा्चे सहीछाप उम्रे्दिारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लर्लत: 

कार्ामिर्िे भनेाः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नार् र दस्तखताः 
लर्लत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
लर्लत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनार्ा उल्िेशखत िगार्त लनम्नलिशखत कागजातहरु अलनिार्म रुपर्ा उम्रे्दिार आफैिे प्रर्ाशणत गरी पेि गनुम पनेछ । 

हािसािै शखचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
र्खुाकृलत देशखन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फारार्र्ा 
पने गरी उम्रे्दिारिे 
दस्तखत 



(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) सर्कक्षता र सम्बद्ध आिश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलिवप, (३) न्रू्नतर् िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र 
चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलधक कार्म (इशन्जलनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा पि ुशचवकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेन्स)को 
प्रलतलिवप, तालिर् र अनभुि आिश्र्क पनेर्ा सो सरे्तको प्रलतलिवप, आठद । 

  



अनसूुची - ४ 

बेनी नगरपालिका  
नगर कार्मपालिकको कार्ामिर् 

गण्डकी प्रदेि, नेपाि 
करार सम्झौता 

 

.........गाउँ/नगर कार्मपालिकाको कार्ामिर्, (र्सपलछ पवहिो पक्ष भलनएको) र ....................शजल्िा, 

...................नगरपालिका/गाउँपालिका, िडा नं. ..... बस्ने श्री 

............................................................ (र्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच 

.....गाउँपालिका/नगरपालिकाको .................................................(इशन्जलनर्र) को कार्काज गनम 
गराउन लर्लत २०७   /......./...... को लनणमर् अनसुार देहार्का कार्म/ितमको अलधनर्ा रवह दोश्रो पक्षिे 
पवहिो पक्षिाई सेिा उपिब्ध गराउन र्न्जरु भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत आपसर्ा बशुझ 
लिर्ौं ठदर्ौं : 
१. कार्काज सम्बन्धर्ा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोवकएको संिग्न कार्म वििरण अनसुारको कार्म पवहिो 

पक्षिे तोकेको सर्र् र स्थानर्ा उपशस्थत भई गनुम पनेछ र आिश्र्कतानसुार थप कार् गनुम पनेछ । 
२. कार् गनुम पने स्थान :...............................................................................................।  
३. करारर्ा कार् गरे बापत पाउँन ेपाररश्रलर्क : प्रत्रे्क र्वहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई 

र्ालसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनछे ।  

४. आचरणको पािनााः दोश्रो पक्षिे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्र्िस्था भएका आचरण 
तथा अनिुासन सम्बन्धी व्र्िस्थाहरु पािना गनुम पनेछ ।  

५. विदााः दोस्रो पक्षिाई साबमजलनक लबदा बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलसर्को लबदा उपिब्ध हनुे छैन । साथै 
कार्ामिर्को िालग आिश्र्क परेको खण्डर्ा लबदाको ठदनर्ा पलन सेिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । र्सरी 
सािमजलनक लबदाको ठदनर्ा कार्ामिर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीिे रकर् 
दोश्रो पक्षिाई ठदईनेछ ।  

६. कार्ामिर् सम्पशत्तको सरुक्षााः दोस्रो पक्षिे कार्ामिर्को चि अचि सम्पशत्तको नोक्सानी िा वहनालर्ना गरेर्ा 
सो को क्षलतपूलतम िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई ठदन ुपनेछ । 

७. गो्र्तााः दोस्रो पक्षिे कार्ामिर्को कागजपत्र, शजन्सी सार्ान एिं गो्र् कुरा िा कागजात कुनै अनलधकृत 
व्र्शक्त िा देििाई उपिब्ध गराएको प्रर्ाशणत भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी 
नोक्सानीको शततपूलतम दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीर्ा सरे्त राशखनछे ।   

८. करार अिलधाः र्ो करार २०७...  ।........।..........देशख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्र्को िालग 
हनुेछ ।  



९. कार्मसम्पादन रू्ल्र्ाकंनाः पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्म सम्पादन रू्ल्र्ांकन गने र सो रू्ल्र्ांकन गदाम 
साििसािी लनरन्तरता ठदन उपर्कु्त देशखएर्ा कार्मविलधको दफा ९ बर्ोशजर् करार लनशश्चत अिलधको 
िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलर्क कट्टी र करार सेिाको ितमको अन्त्र्ाः दोश्रो पक्षिे पवहिो पक्षिाई िगातार ७ (सात) ठदन 
भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ध नगराएर्ा, सन्तोषजनक सेिा ठदन नसकेर्ा अनपुशस्थत रहेको अिलधको 
पाररश्रलर्क दार्ासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरेर्ा स्िताः र्ो संझौता पवहिो पक्षिे रद्ध 
गरी अको ब्र्िस्था गनम िाधा पने छैन । दोश्रो पक्षिे िारररीक रुपर्ा अस्िस्थ भई िा अन्र् कुनै 
कारणिे सेिा ठदन असर्थम भएर्ा िा कार् सन्तोषजनक नभएर्ा िा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर 
उल्िघंन गरेर्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गनम सक्नछे र लनजको सट्टा अको व्र्शक्त करारर्ा राशख 
कार् िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दािी नपगु्नाेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोशजर् कार् गरेकै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा अस्थार्ी िा 
स्थार्ी लनर्शुक्त हनुाका िालग दाबी गनम पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलित कानून िागू हनुाेः र्स संझौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोशजर् हनुेछ ।  
 

नगरपालिकाको तफम बाट :   दोस्रो पक्ष (करार गने व्र्शक्त):  
हस्ताक्षर : हस्ताक्षर :  
नार् :    नार् : 
पद :  िेगाना :  
कार्ामिर्को छापाः  
 

  



अनसूुची – ५ 
बेनी नगरपालिका  

नगर कार्मपालिकको कार्ामिर् 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 

च.नं.         लर्लताः    
प.सं.  
 

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

विषर्ाः करार सम्बन्धर्ा । 

तपाईिाई लर्लत २०७.../..../... लनणमर्ानसुार सूशचकरण गररए बर्ोशजर् ............................ (पदको नार् 
िा कार्) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोशजर् लर्लत २०७....।....।...  देशख 
२०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा राशखएको हुँदा संिग्न कार्मितम अनरुुप आफनो कार् इर्ान्दारीपूिमक र 
व्र्िसावर्क रू्ल्र् र्ान्र्ता अनरुुप गनुमहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो कार् कतमव्र् पािना गदाम र्स नगरपालिकाको कर्मचारीिे पािना गनुमपने आचार संवहता 
र आचरणको सरे्त पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रर्खु प्रिासकीर् अलधकृत 

बोधाथमाः 
श्री आलथमक प्रिासन िाखााः प्रर्ाशणत हाशजर/Time Sheet सवहतको प्रलतिेदनका आधारर्ा सम्झौता बर्ोशजर्को 

रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री प्रिासन िाखााः हाशजरीको व्र्िस्था हनु ।  
श्री िडा कार्ामिर्, ....................................  
बेनी नगर कार्मपालिकाको कार्ामिर् । 
 
 

आज्ञािे  
धोिकराज ढकाि 

प्रर्खु प्रिासकीर् अलधकृत 



 


