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स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गने
सम्बन्धी काययववधध, २०७५

मध्यववन्दु नगरपाधिका
नविपरासी (बदयघाट सुस्ता पूव)य
गण्डकी प्रदे श, नेपाि

मध्यववन्दु नगरपाधिकामा करारमा प्राववधधक कमयचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी
काययववधध, २०७५
प्रथम पटक सं शोधन : २०७५/०८/०३
मध्यववन्दु नगरपाधिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास धनमायणको काययिाई व्यवक्तस्थत
र प्रभावकारी बनाउन यस नगरपाधिकाको िाधग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को कमयचारी
दरवक्तन्दको अधधनमा रवह प्राववधधक कमयचारीको ररि पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा
करारमा

धिने

काययिाई

व्यवक्तस्थत

गनयका

िाधग

मध्यववन्दु

नगर

काययपाधिकािे

धमधत

२०७५/०१/२४ मा यो काययववधध स्वीकृत गरी जारी गरे कोछ ।
१.

सं क्तिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस काययववधधको नाम "मध्यववन्दु नगरपाधिकामा करारमा प्राववधधक कमयचारी
व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो काययववधध काययपाधिकािे धनणयय गरे को धमधतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस काययववधधमाक.

"प्रमुख" भन्नािे नगरपाधिकाको प्रमुख सम्झनु पदयछ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदयछ ।

ग.

"काययववधध"

भन्नािे

नगरपाधिकामा

“मध्यववन्दु

करारमा

प्राववधधक

कमयचारी

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७५” सम्झनु पदयछ ।
घ.

"कायायिय" भन्नािे नगर काययपाधिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ ।

ङ.

"प्राववधधक कमयचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोक्तजम प्राववधधक सेवा उपिब्ध गराउने
गरी व्यवस्था भएका कमयचारी सम्झनु पदयछ ।

च.

"सधमधत" भन्नािे दफा ५ बमोक्तजम गठित अन्तवाताय तथा सूक्तचकरण सधमधत सम्झनु
पदयछ ।

३.

काययववधध िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा
८३ को उपदफा (७) तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १५(४)
बमोक्तजम प्राववधधक कमयचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको िाधग यो काययववधध स्वीकृत गरी
िागू गररएको छ ।
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(२) कायायियिे दे हायको सेवासँग सम्बक्तन्धत प्राववधधक कमयचारी यस काययववधध
बमोक्तजम अवधध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः
(क) इक्तन्जधनयररङ्ग सेवासँग सम्बक्तन्धत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बक्तन्धत
(ग) पशु सेवासँग सम्बक्तन्धत
(घ) वन सेवासँग सम्बक्तन्धत
(ङ) स्वास््य सेवासँग सम्बक्तन्धत
(छ) अन्य कुनै प्राववधधक सेवासँग सम्बक्तन्धत ।
४.

छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोक्तजमका प्राववधधक कमयचारी कायायियिे करारमा
राख्ने प्रयोजनको िाधग सूक्तचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था दे हाय बमोक्तजम हुनछ
े ः
(१) प्राववधधक कमयचारीको अनुसूक्तच - १ बमोक्तजम स्वीकृत कायय वववरण बमोक्तजम
पद वा सेवा िेत्र तथा सम्बक्तन्धत सेवा समूहको योग्यता, पाररश्रधमक, सेवा शतय समेत
तोकी सम्बक्तन्धत कायायियको सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै सावयजधनक स्थिमा
अनुसूची - २ बमोक्तजमको ढाँचामा सामान्यतया कम्तीमा १५ (पन्र) ठदनको सूचना
प्रकाशन गनुप
य नेछ तर सेवा तत्काि धिनु पने अवस्था भएमा ७ (सात) ठदनको सूचना
समेत प्रकाशन गनय सवकने छ ।
(२) आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोक्तजम हुनेछ । आवेदन दस्तुर
नगरपाधिकाबाट धनधायरण भए बमोक्तजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम पनय आएका आवेदनहरु दे हायको आधारमा दफा ५ को
सधमधतिे मूल्याङ्कन गरी सुक्तचकृत गनुप
य नेछ :
क. शैक्तिक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (प्रथम श्रे णी वा सो भन्दा माधथ
वापत ५५, वितीय श्रे णी वापत ५०, तृतीय श्रे णी वापत ४५ र माधथल्िो
शैक्तिक योग्यता वापत ५,

(धत्रभुवन ववश्वववद्याियको अंक गणनाका

आधारमा) ।
ख. कायय अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रधत वषय २ अंकको दरिे, प्रमाक्तणत
वववरण सं िग्न भएको हुनपु ने) ।
ग. स्थानीय बाधसन्दािाई दे हाय बमोक्तजम - १० (दश) अंक
१. सम्बक्तन्धत नगरपाधिकाको बाधसन्दा भएमा - १० अंक
२. सम्बक्तन्धत क्तजल्िाको बाधसन्दा भएमा - ८ अंक
३. सम्बक्तन्धत प्रदे शको वाधसन्दा भएमा - ६ अंक
४. अन्य - ४ अंक
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घ. अन्तवातायमा अधधकतम २० अंक । यस अनुसार अकं प्रदान गदाय न्युनतम
८ (आि) र अधधकतम १४ (चौध) को सीमाधभत्र रही प्रदान गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोक्तजम आवेदन माग गदाय प्राववधधक कायय (इक्तन्जधनयररं ग,
स्वास््य तथा पशु क्तचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िाधग आवश्यक पने व्यवसावयक
प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरे का व्यक्तििे मात्र आवेदन ठदन सक्नेछन् ।
५.

अन्तवायताय र सूक्तचकरण सधमधतः माग पद सं ख्याका आधारमा काययववधधको दफा (४) को
उपदफा (३) बमोक्तजम उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेदवारिाई प्रारक्तम्भक छनौट गनय र
अन्तवायताय समेत धिई सूक्तचकरणको धसफाररस गनय दे हायको अन्तरवाताय तथा सूक्तचकरण
सधमधत रहनेछः
(क) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत

-

सं योजक

-

सदस्य

-

सदस्य

(ख) प्रमुखिे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा
सरकारी सेवाको अधधकृत स्तरको कमयचारी
(ग) नगरपाधिकाको ववषयगत शाखा प्रमुख
वा नगरपाधिकाको शाखा अधधकृत
६.

सूक्तचकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोक्तजम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने
उम्मेदवारहरु

दफा

५

बमोक्तजमको

सधमधतको

धसफाररसको

आधारमा

कायायियिे

उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, काम गनय तोवकएको शाखा आठद समेत
उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूक्तचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सूक्तचकरण प्रकाशन गदाय पद सं ख्या भन्दा दोव्बर
सं ख्यामा वैकक्तल्पक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुप
य नेछ र धसफाररश भएका
उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुप
य नेछ ।
तर आवेदन नै कम परे को अवस्थामा कम उम्मेदवार सुक्तचकरण गनय सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई धछटो सञ्चार
माध्यमबाट जानकारी गराई सोको अधभिेख समेत राख्नुपनेछ ।
७.

करार गनेः (१) कायायियिे सूक्तचकृत गरे का मुख्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) ठदनको म्याद
ठदई करार गनय सूचना ठदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अवधी धभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूक्तचकृत
उम्मेदवारसँग कायायियिे अनुसूची - १ बमोक्तजमको कायय-वववरण सवहत अनुसूची - 4
बमोक्तजमको ढाँचामा करार गनुप
य नेछ । उि अवधध धभत्र सम्पकय राख्न नआएमा क्रमशः
वैकक्तल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्तजम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोक्तजको पत्र
कायायियिे प्राववधधक कमयचारीिाई ठदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम कायायियिे काययवववरण ठदँदा ववषयगत शाखा समेत
तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।
(५) यस काययववधध बमोक्तजम करार गदाय सामान्यत आधथयक वषयको श्रावण १ (एक)
दे क्तख अको वषयको असारसम्मका िाधग मात्र करार गनुय पनेछ । तर उि पदिे गनुप
य ने
काम समाप्त भएमा वा पयायप्त नभएमा वा काययप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहिे
कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजम एक आधथयक वषयको धनक्तम्त सेवा करारमा धिएको
व्यक्तििाई पुनः अको वषयको िाधग सेवा करारमा धिनु परे मा पुनः पररिण, छनौट र शुरू
करार सरह माधन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्राववधधक कमयचारीिे स्वेच्छािे करार धनरन्तरता गनय नचाहेमा कम्तीमा १
(एक) मवहना अगाडी कायायियमा धिक्तखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी
जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यक्तििाई पुनः करारमा काम गने
अवसर ठदईने छै न ।
(८) यस दफा ववपररतको अवधध उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी
रकम भुिानी ठदएमा त्यसरी अवधध उल्िे ख गने वा रकम भुिानी गने कमयचारीको तिव
भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।
८.

कायय शतय, पाररश्रधमक र अवधध :

(१) यस काययववधध बमोक्तजम सेवा करार सम्झौता

गररएका प्राववधधक कमयचारीको माधसक पाररश्रधमक सम्बक्तन्धत तह वा पदको शुरु तिब
स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िे ख भए बमोक्तजम हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने
स्थानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोक्तजम करारमा उल्िेख भए अनुसार स्थानीय भत्ता
उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।
(२) कायायियिे

कायय-वववरणमा उल्िेख भए बमोक्तजम प्रगधतको स्थिगत वा

वस्तुगत प्रधतवेदनका आधारमा कायय सम्पादन अनुसार करारमा उल्िे ख गरी भ्रमण भत्ता वा
वफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता
उपिब्ध गराउन सवकने छै न ् ।
(३) कायायियिे करारका प्राववधधक कमयचारीको पाररश्रधमक भुिानी गदाय धनजिे
मवहनाभरी गरे को कामको वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रधतवेदन तयार गनय िगाई
सम्बक्तन्धत ववषयगत शाखाको धसफाररशको आधारमा मात्र भुिानी गनुय पनेछ ।
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(४) यस काययववधध बमोक्तजम प्राववधधक कमयचारीिे करारमा काम गरे कै आधारमा
पधछ कुनै पधन पदमा अस्थायी वा स्थायी धनयुिी हुनाका िाधग कुनै पधन दाबी गनय पाउँने
छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोक्तजम करार गदाय काम शुरु गने धमधत र अन्त्य गने धमधत
समेत उल्िे ख गनुप
य नेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषय भन्दा
बढी हुने छै न ।
९.

करार समाप्तीः (१) यस काययववधध बमोक्तजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपािको
सं ववधान बमोक्तजम कमयचारी समायोजन भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको करार स्वतः
अन्त्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववधधक कमयचारीको कायय सन्तोषजनक नभएको भधन
काययरत ववषयगत शाखा वा कायायियिे धसफाररश गरे मा प्रमुखिे आवश्यक छानववन गनय
िगाई सफाइको मौका ठदई कायायियिे जुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।

१०. ववववधः यस काययववधध कायायन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुय परे मा यस काययववधध तथा
प्रचधित कानूनसँग नबाक्तझने गरी नगरपाधिकािे आवश्यक धनणयय गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची - १
ँ ा ४.१सँग सम्बक्तन्धत काययवववरणको ढाँचा)
(बुद
मध्यधबन्दु नगरकाययपाधिकको कायायिय
नविपरासी ( बदयघाट सुस्ता पुव य )
प्रदे श नं. ४, नेपाि
कायय वववरणको नमुनाः
प्राववधधक कमयचारीको पद नामः

काम गनुप
य ने स्थानः

प्राववधधक कमयचारीको नामः
सुपररवेिकः

प्रधतवेदन पेश गनुप
य ने अधधकारीः

कायय वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची - २
ँ ा ४.१सँग सम्बक्तन्धत आवेदनको ढाँचा)
(बुद
मध्यधबन्दु नगरकाययपाधिकको कायायिय
नविपरासी ( बदयघाट सुस्ता पूव य )
प्रदे श नं ४, नेपाि
करारमा सेवा धिने सम्बन्धी सूचना
(सुचना प्रकाक्तशत धमधत : २०७ /
मध्यववन्दु नगरपाधिकाको िागी

/

..............................(ववषयगत

)
शाखा)

मा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपमा दे हायको सं ख्या र योग्यता
भएको प्राववधधक कमयचारी करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो
सूचना प्रकाक्तशत भएको धमधतिे १५ (पन्र) ठदन धभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्व धतरे को
रधसद सवहत दरखास्त ठदन हुन सम्वक्तन्धत सवैको िाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको
फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायय–वववरण, पाररश्रधमक, सेवाका शतयहरु सवहतको ववस्तृत वववरण
कायायियबाट वा वेवसाइट www.madhyabindumun.gov.np बाट उपिब्ध हुनछ
े ।
पद नाम

सं ख्या

२. शैक्तिक योग्यता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. न्यूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Civil Engineering मा
स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि ववषयमा ववषयमा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभवको हकमा B.E उतीणय गरी सम्बि काययमा कम्तीमा ...... वषयको कायय अनुभव भएको ।
ु ने ।
४. .... वषय उमेर पुरा भई .... वषय ननाघेको हुनप
५. नेपाि इक्तन्जधनयररङ्ग काउक्तन्सिमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अन्य प्रचधित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनुपय नेः उम्मेदवारको व्यक्तिगत वववरण, शैक्तिक योग्यताको प्रमाक्तणत
प्रधतधिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रधतधिवप, अनुभवको प्रमाक्तणत प्रधतधिवप
तथा प्रचधित नेपाि कानून बमोक्तजम ववधभन्न काउक्तन्सि वा पररषद् मा

दताय भएको प्रमाक्तणत

प्रधतधिवप सं िग्न हुनपु नेछ । पेश गररने सबै प्रधतधिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे हस्तािर
गरी प्रमाक्तणत गने ।
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अनुसूची - ३
ँ ा ४.२ सँग सम्बक्तन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा)
(बुद
हािसािै क्तखचेको

मध्यधबन्दु नगर काययपाधिकको कायायिय

पासपोटय साईजको पुरै

नविपरासी (बदयघाट सुस्ता पुव य )

मुखाकृधत दे क्तखने

प्रदे श नं ४, नेपाि

फोटो यहाँ टास्ने र
फोटो र फाराममा
पने गरी उम्मेदवारिे

करारको िाधग दरखास्त फाराम

दस्तखत

(क) वैयक्तिक वववरण
नाम

थर

(दे वनागरीमा)
(अंग्रज
े ी िू िो अिरमा)

धिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थायी िे गाना

जारी गने क्तजल्िा :

धमधत :

क) क्तजल्िा

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जन्म धमधत :

बाजेको नाम, थर :

(वव.सं .मा)

(ईक्तस्व सं वतमा)

हािको उमेर :

वषय

मवहना

(ख) शैक्तिक योग्यता/ताधिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िाधग चावहने आवश्यक न्यूनतम शैक्तिक योग्यता/ताधिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्यक न्यूनतम योग्यता

ववश्वववद्यािय/बोडय/ताधिम ठदने संस्था

शैक्तिक उपाधध/ताधिम

संकाय

श्रे णी/प्रधतशत

मूि ववषय

शैक्तिक योग्यता
ताधिम
(ग) अनुभव सम्बन्धी वववरण
कायायिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवधध
दे क्तख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िाधग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न ।
कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएमा प्रचधित कानून बमोक्तजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचधित कानून तथा यस दरखास्त
फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेक्तखत सबै शतय तथा धनयमहरु पािना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको
समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूव य सूचना ठदई कायायियमा धनवेदन ठदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बायाँ

धमधत:
कायायियिे भनेः
रधसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः
धमधत :

दरखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

धमधत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगायत धनम्नधिक्तखत कागजातहरु अधनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी पेश गनुय पनेछ ।
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(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप,

(२) समकिता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को प्रधतधिवप, (३) न्यूनतम शैक्तिक

योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप, प्राववधधक कायय (इक्तन्जधनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु क्तचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िाधग
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रधतधिवप, ताधिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रधतधिवप, आठद ।
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अनुसूची - ४
ँ ा ७.१ सँग सम्बक्तन्धत करार सम्झौताको ढाँचा)
(बुद
करार सम्झौता

मध्यधबन्दु

नगर

काययपाधिकाको

कायायिय,

............................................................
गराउन धमधत २०७

पवहिो

...................नगरपाधिका/गाउँपाधिका,

....................क्तजल्िा,
.....नगरपाधिकाको

(यसपधछ

(यसपधछ

दोश्रो

वडा
पि

.................................................(इक्तन्जधनयर)

पि
नं.

भधनएको)

.....

भधनएको)
को

बस्ने
का

कामकाज

र

श्री

बीच

गनय

/......./...... को धनणयय अनुसार दे हायका कायय/शतयको अधधनमा रवह

दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन मन्जुर भएकािे यो करारको सं झौता गरी
एक/एक प्रधत आपसमा बुक्तझ धियौं ठदयौं :
१.

२.
३.

४.
५.

कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको सं िग्न कायय वववरण अनुसारको

कायय पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा उपक्तस्थत भई गनुय पनेछ र आवश्यकतानुसार
थप काम गनुय पनेछ ।
काम गनुय पने स्थान

:...............................................................................................।

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रधमक : प्रत्येक मवहना व्यधतत भएपधछ, पवहिो पििे
दोश्रो

पििाई

माधसक

रुपमा

रु.

...................(अिरे पी

..................................................................पाररश्रधमक उपिब्ध गराउनेछ ।

रु.

आचरणको पािनाः दोश्रो पििे मध्यधबन्दु नगरपाधिकाको प्रचधित कानूनमा ब्यवस्था
भएका आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।

ववदाः दोस्रो पििाई साबयजधनक धबदा बाहेक अन्य कुनै पधन वकधसमको धबदा उपिब्ध हुने

छै न । साथै कायायियको िाधग आवश्यक परे को खण्डमा धबदाको ठदनमा पधन सेवा
उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी सावयजधनक धबदाको ठदनमा कायायियमा काम िगाए बापत

६.

७.

माधसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।

कायायिय सम्पक्तत्तको सुरिाः दोस्रो पििे कायायियको चि अचि सम्पक्तत्तको नोक्सानी वा
वहनाधमना गरे मा सो को िधतपूधतय वा हानी नोक्सानीको धबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई
ठदनु पनेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र, क्तजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात

कुनै अनधधकृत व्यक्ति वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रमाक्तणत भएमा दोस्रो पििाई

करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्तततपूधतय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो
८.

सूचीमा समेत राक्तखनेछ ।

करार अवधधः यो करार २०७...
सम्मको िाधग हुनेछ ।

।........।..........दे क्तख िागु भई २०७.....असार १५
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९.

काययसम्पादन मूल्यांकनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूल्यांकन गने र सो
मूल्यांकन गदाय सािवसािी धनरन्तरता ठदन उपयुि दे क्तखएमा काययववधधको दफा ९ बमोक्तजम
करार धनक्तश्चत अवधधको िाधग थप हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रधमक कट्टी र करार सेवाको शतयको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७

(सात) ठदन भन्दा बढी उि सेवा उपिब्ध नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेमा
अनुपक्तस्थत रहेको अवधधको पाररश्रधमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा
नगरे मा स्वतः यो सं झौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनय वाधा पने छै न ।

दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ठदन असमथय भएमा

वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरे मापवहिो
पििे दोश्रो पिसं गको सं झौता रि गनय सक्नेछ र धनजको सट्टा अको व्यक्ति करारमा
राक्तख काम िगाउन बाधा पने छै न ।

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पििे यस करार बमोक्तजम काम गरे कै आधारमा पधछ कुनै पधन पदमा
अस्थायी वा स्थायी धनयुक्ति हुनाका िाधग दाबी गनय पाँउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचधित कानून िागू हुनःे यस सं झौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचधित नेपाि कानून
बमोक्तजम हुनेछ ।

पवहिो पि :

दोस्रो पि (करार गने व्यक्ति):

हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कायायियको छापः
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अनुसूची - ५
ँ ा ७.२ सँग सम्बक्तन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा)
(बुद
मध्यधबन्दु नगर काययपाधिकको कायायिय
नविपरासी (बदयघाट सुस्ता पुव य )
प्रदे श नं ४, नेपाि

च.नं.

धमधतः

प.सं .

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

ववषयः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई धमधत २०७...।....।... धनणययानुसार सूक्तचकरण गररए बमोक्तजम ............................
(पदको

नाम

वा

२०७....।....।...

काम)

का

िाधग

यसै साथ

सं िग्न

करार

(सम्झौता)

बमोक्तजम

धमधत

दे क्तख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राक्तखएको हुँदा सं िग्न काययशतय

अनुरुप आफनो काम इमान्दारीपूवक
य
र व्यवसावयक मूल्य मान्यता अनुरुप गनुह
य न
ु जानकारी
गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस नगरपाधिकाको कमयचारीिे पािना गनुप
य ने
आचार सं वहता र आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत
बोधाथयः
श्री आधथयक प्रशासन शाखाः प्रमाक्तणत हाक्तजर/Time Sheet सवहतको प्रधतवेदनका आधारमा सम्झौता
बमोक्तजमको रकम माधसक रूपमा उपिब्ध गराउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखाः हाक्तजरीको व्यवस्था हुन ।
श्री वडा कायायिय, ....................................
नगर काययपाधिकाको कायायिय ।
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