वेदकोट नगरपालिकामा करारमा प्रालवलधक कममचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी
कायमलवलध, २०७६

वेदकोट नगरपालिकािे ईपिब्ध गराईने सेवा प्रवाह र लवकास लनमााणको कायािाइ व्यवलथथत र प्रभावकारी बनाईन यस
नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे थवीकृ त गरे को कमाचारी दरवलददको ऄलधनमा रलह प्रालवलधक कमाचारीको ररक्त
पदमा करार सम्झौताका अधारमा सेवा करारमा लिने कायािाइ व्यवलथथत गनाका िालग वेदकोट नगर कायापालिकािे
लमलत २०७६/०८/१५ मा यो कायालवलध थवीकृ त गरी जारी गरे कोछ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस कायालवलधको नाम "वेदकोट नगरपालिकामा करारमा प्रालवलधक कमाचारी व्यवथथापन सम्बदधी
कायालवलध, २०७६" रहेको छ ।
ख. यो कायालवलध कायापालिकािे लनणाय गरे को लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यस कायालवलधमाक. " प्रमख
ु " भदनािे क्रमशः नगरपालिकाको प्रमख
ु सम्झनु पदाछ ।
ख. "ऐन" भदनािे “थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।
ग. "कायालवलध" भदनािे “वेदकोट नगरपालिकामा करारमा प्रालवलधक कमाचारी व्यवथथापन सम्बदधी
कायालवलध, २०७६” सम्झनु पदाछ ।
घ. "कायाािय" भदनािे नगर कायापालिकाको कायाािय सम्झनु पदाछ ।
ङ. "प्रालवलधक कमाचारी" भदनािे दफा ३
(२) बमोलजम प्रालवलधक सेवा ईपिब्ध गराईने गरी व्यवथथा
भएका कमाचारी सम्झनु पदाछ ।
च. "सलमलत" भदनािे दफा ५ बमोलजम गलित ऄदतवाताा तथा सलू चकरण सलमलत सम्झनु पदाछ ।
३. कायमलवलध िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को ईपदफा (७)
तथा थथानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथथाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालवलधक कमाचारी करारमा राख्ने
प्रयोजनको िालग यो कायालवलध थवीकृ त गरी िागू गररएको छ ।
(२) कायााियिे देहायको सेवासँग सम्बलदधत प्रालवलधक कमाचारी यस कायालवलध बमोलजम ऄवलध तोकी
करारमा राख्न सक्नेछः
(क) आलदजलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलदधत
(ख) कृ लष सेवासँग सम्बलदधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बलदधत
(घ) वन सेवासँग सम्बलदधत
(ङ) थवाथ्य सेवासँग सम्बलदधत
(छ) ऄदय कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलदधत ।
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४.

छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालवलधक कमाचारी कायााियिे करारमा राख्ने प्रयोजनको
िालग सलू चकरण तथा छनौट सम्बदधी व्यवथथा देहाय बमोलजम हुनेछः
(१) प्रालवलधक कमाचारीको ऄनुसलू च - १ बमोलजम थवीकृ त काया लववरण बमोलजम पद वा सेवा क्षेत्र
तथा सम्बलदधत सेवा समहू को योग्यता , पाररश्रलमक, सेवा शता समेत तोकी सम्बलदधत कायााियको सचू नापाटी,
वेभसाइट तथा ऄदय कुनै सावाजलनक थथिमा ऄनुसचू ी - २ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पदर) लदनको
सचू ना प्रकाशन गनापु नेछ ।
(२) अवेदन फारामको नमनू ा ऄनुसचू ी - ३ बमोलजम हुनेछ । अवेदन दथतुर नगरपालिकाबाट लनधाारण
भए बमोलजम हुनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम पना अएका अवेदनहरु
देहायको बदु ाँ नं. 'क', 'ख' र 'ग' सम्मको
मलू यांकनको अधारमा प्रलत पद ३ जना (१:३ को ऄनुपातमा ) ईम्मेदवारहरुको वणाानुक्रम ऄनुसारको संलक्षप्त
सचु ी प्रकाशन गनापु ने छ । यसरर संलक्षप्त सलु चमा परे का ईम्मेदवारहरुको मात्र देहायको बुदाँ नं. 'घ' बमोलजमको
ऄदतरवाताा गरर 'क देलख ख' सम्मको समग्र मलू याक
ं नको अधारमा योग्यताक्रम लनधाारणगरर ऄलदतम सचू ी
प्रकाशन हुनेछ ।
क. शैलक्षक योग्यता वापत - ६० (सािी) ऄंक , (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६० , प्रथम श्रेणी वापत ५५ ,
लितीय श्रेणी वापत ५० , तृतीय श्रेणी वापत ४५ , (लत्रभवु न लवश्वलवद्याियको ऄक
ं गणनाका
अधारमा) ।
ख. काया ऄनुभव वापत - १० (दश) ऄंक (प्रलत वषा २ ऄंकको दरिे , प्रमालणत लववरण संिग्न
भएको हुनुपने) ।
ग. थथानीय बालसददािाइ देहाय बमोलजम - १० (दश) ऄंक
१. सम्बलदधत नगरपालिकाको बालसददा भएमा - १० ऄंक
२. सम्बलदधत लजलिाको बालसददा भएमा - ५ ऄंक
घ. ऄदतवाताामा ऄलधकतम २० ऄंक । यस ऄनुसार
ऄकं प्रदान गदाा दयनु तम ८ (अि) र
ऄलधकतम १४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गनापु नेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोलजम अवेदन माग गदाा प्रालवलधक काया (आलदजलनयररंग
, थवाथ्य तथा पशु
लचलकत्सा िगायतका ऄदय क्षेत्र) का िालग अवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (िाइसेदस) प्राप्त गरे का
व्यलक्तिे मात्र अवेदन लदन सक्नेछन् ।

५. ऄन्तवामताम र सलू चकरण सलमलतः
माग पद सख्ं याका अधारमा कायालवलधको दफा (४) को ईपदफा (३)
बमोलजम ईच्चतम ऄक
ं प्राप्त गरे का ईम्मेदवारिाइ प्रारलम्भक छनौट गना र ऄदतवााताा समेत लिइ सलू चकरणको
लसफाररस गना देहायको ऄदतरवाताा तथा सलू चकरण सलमलत रहनेछः
(क) प्रमख
संयोजक
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त
(ख) प्रमख
ु िे तोके को लवषय लवज्ञको रुपमा सरकारी सेवाको ऄलधकृ त थतरको कमाचारी
सदथय
(ग) नगरपालिकाको लवषयगत शाखा प्रमख
वा सो सम्भव नभएको ऄवथथामा प्रमख
ु
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तिे
तोके को ऄलधकृ त थतरको कमाचारी
सदथय
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६. सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोलजम सबैभददा बढी ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदवारहरु दफा
५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको अधारमा कायााियिे ईम्मेदवारहरुको रोि नम्बर , नाम थर, िे गाना,
काम गना तोलकएको शाखा अलद समेत ईलिेख गरी योग्यताक्रम ऄनुसार सलू चकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम सलू चकरण प्रकाशन गदाा पद सख्ं या भददा दोव्बर सख्ं यामा वैकललपक
ईम्मेदवारको सचू ी समेत प्रकाशन गनापु नेछ र लसफाररश भएका ईम्मेदवारहरुको सचू ी सचू ना पाटीमा समेत टाँस
गनापु नेछ ।
तर अवेदन नै कम परे को ऄवथथामा कम ईम्मेदवार सलु चकरण गना सलकनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहेका ईम्मेदवारिाइ लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी
गराइ सोको ऄलभिेख समेत राख्नपु नेछ ।
७. करार गनेः (१) कायााियिे सलू चकृ त गरे का मख्ु य ईम्मेदवारिाइ ७ (सात) लदनको म्याद लदइ करार गना सचू ना
लदनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄवधी लभत्र करार सम्झौता गना अईने सलू चकृ त ईम्मेदवारसँग कायााियिे
ऄनुसचू ी - १ बमोलजमको काया-लववरण सलहत ऄनुसचू ी - 4 बमोलजमको ढाँचामा करार गनापु नेछ । ईक्त ऄवलध
लभत्र सम्पका राख्न नअएमा क्रमशः वैकललपक ईम्मेदवारिाइ सचू ना लदइ करार गना सलकनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात ऄनसु चू ी - ५ बमोलजको पत्र कायााियिे
प्रालवलधक
कमाचारीिाइ लदनुपनेछ ।
(४) ईपदफा (२) बमोलजम कायााियिे कायालववरण लदँदा लवषयगत शाखा समेत तोकी काममा िगाईनु
पनेछ ।
(५) यस कायालवलध बमोलजम करार गदाा सामादयत अलथाक वषाको श्रावण १ (एक) देलख ऄको वषाको
ऄसारसम्मका िालग मात्र करार गनाु पनेछ । तर ईक्त पदिे गनापु ने काम समाप्त भएमा वा पयााप्त नभएमा वा
कायाप्रारम्भ नै नभएको ऄवथथामा थथानीय तहिे कामको बोझ र ऄवधी हेरी करारको ऄवधी घटाईन सक्नेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोलजम एक अलथाक वषाको लनलम्त सेवा करारमा लिएको व्यलक्तिाइ पुनः ऄको
वषाको िालग सेवा करारमा लिनु परे मा पनु ः पररक्षण, छनौट र शरू
ु करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्रालवलधक कमाचारीिे थवेच्छािे करार लनरदतरता गना नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मलहना ऄगाडी
कायााियमा लिलखत रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराइ करार ऄदत गरी काम छोडेमा
त्यथतो व्यलक्तिाइ पनु ः करारमा काम गने ऄवसर लदइने छै न ।
(८) यस दफा लवपररतको ऄवलध ईलिेख गरी वा करारमा ईलिेख भए भददा बढी रकम भक्त
ु ानी लदएमा
त्यसरी ऄवलध ईलिेख गने वा रकम भक्त
ु ानी गने कमाचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी ऄसि
ू ईपर गररनेछ र
लवभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।
८. कायम शतम , पाररश्रलमक र ऄवलध : (१) यस कायालवलध बमोलजम सेवा करार सम्झौता गररएका प्रालवलधक
कमाचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बलदधत तह वा पदको शुरु तिब थके िमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा
ईलिेख भए बमोलजम हुनेछ । थथानीय भत्ता पाईने थथानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोलजम करारमा ईलिेख
भए ऄनुसार थथानीय भत्ता ईपिब्ध गराईन सलकनेछ ।
(२) कायााियिे काया-लववरणमा ईलिेख भए बमोलजम प्रगलतको थथिगत वा वथतगु त प्रलतवेदनका
अधारमा काया सम्पादन ऄनुसार करारमा ईलिेख गरी भ्रमण भत्ता वा लफलड भत्ता ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा ईलिेख नगररएको भ्रमण भत्ता, लफलड भत्ता वा ऄदय भत्ता ईपिब्ध गराईन सलकने
छै न् ।
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(३) कायााियिे करारका प्रालवलधक कमाचारीको पाररश्रलमक भक्त
ु ानी गदाा लनजिे मलहनाभरी गरे को
कामको लववरण ( Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तयार गना िगाइ सम्बलदधत लवषयगत शाखाको
लसफाररशको अधारमा मात्र भक्त
ु ानी गनाु पनेछ ।
(४) यस कायालवलध बमोलजम प्रालवलधक कमाचारीिे करारमा काम गरे कै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा
ऄथथायी वा थथायी लनयक्त
ु ी हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गना पाईँने छै न ।
(५) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाा काम शुरु गने लमलत र ऄदत्य गने लमलत समेत ईलिेख गनापु नेछ। तर
त्यथतो करारको ऄवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भददा बढी हुने छै न ।
९. करार समाप्तीः (१) यस कायालवलध बमोलजम करार गररएको पद वा दरबददीमा प्रचलित कानून बमोलजम थथाइ
कमाचारी नेपािको सलं वधान बमोलजम खलटइ अएमा त्यथतो व्यलक्तको करार थवतः ऄदत्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलधक कमाचारीको काया सदतोषजनक नभएको भलन कायारत लवषयगत शाखा
वा कायााियिे लसफाररश गरे मा प्रमख
ु िे अवश्यक छानलवन गना िगाइ सफाआको मौका लदइ कायााियिे
जनु सक
ु ै ऄवथथामा करारबाट हटाईन सलकनेछ ।
१०. लवलवधः यस कायालवलध कायाादवयन क्रममा थप व्यवथथा गनाु परे मा यस कायालवलध तथा प्रचलित कानूनसँग
नबालझने गरी नगरपालिकािे अवश्यक लनणाय गना सक्नेछ ।
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ऄनसु चू ी - १
(बँदु ा ४.१सँग सम्बलदधत कायालववरणको ढाँचा)
वेदकोट नगरकायापालिकको कायाािय
लससैया,कंचनपुर
सदु पु लश्चम ,प्रदेश, नेपाि
कायम लववरणको नमुनाः
प्रालवलधक कमाचारीको पद नामः काम गनापु ने थथानः
प्रालवलधक कमाचारीको नामः
सपु ररवेक्षकः प्रलतवेदन पेश गनापु ने ऄलधकारीः
कायम लववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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ऄनसु चू ी - २
(बँदु ा ४.१सँग सम्बलदधत अवेदनको ढाँचा)
वेदकोट कायापालिकको कायाािय
लससैया,कंचनपुर
सदु पु लश्चम प्रदेश, नेपाि
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
(सचु ना प्रकालशत लमलत : २०७ / / )
वेदकोट नगरपालिकाको िागी
.......................................................(लवषयगत शाखा) मा रहने
गरी........................................................(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्रालवलधक कमाचारी
करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता पगु ेका नेपािी नागररकहरुिे यो सचू ना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पदर) लदन
लभत्र लदनको २:०० बजेसम्म राजथव लतरे को रलसद सलहत दरखाथत लदन हुन सम्वलदधत सवैको िालग यो सचू ना प्रकाशन
गररएको छ । यसको फाराम , दरखाथत दथतुर , काया–लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शताहरु सलहतको लवथतृत लववरण
कायााियबाट वा वेवसाआट www. bedkotmun.gov.np बाट ईपिब्ध हुनेछ ।
पद नाम
संख्या

२. शैलिक योग्यता र ऄनुभव (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. दयनू तम योग्यता (जथतैः नेपाि सरकारवाट मादयता प्राप्त लवश्वलवद्याियवाट Civil Engineering मा थनातक
(B.E) र कुनै सम्बि लवषयमा लवषयमा थनातकोत्तर गरे को ।
३. ऄनुभवको हकमा B.E ईतीणा गरी सम्बि कायामा कम्तीमा ...... वषाको काया ऄनुभव भएको ।
४. .... वषा ईमेर पुरा भइ .... वषा ननाघेको हुनुपने ।
५. नेपाि आलदजलनयररङ्ग काईलदसिमा दताा भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. ऄदय प्रचलित कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको ।
३. दरखास्तमा संिग्न गनमुपनेः ईम्मेदवारको व्यलक्तगत लववरण , शैलक्षक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलिलप , नेपािी
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप , ऄनुभवको प्रमालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि कानून
बमोलजम लवलभदन काईलदसि वा पररषद् वा ऄदयमा दताा भएको प्रमालणत प्रलतलिलप सि
ं ग्न हुनपु नेछ । पेश गररने
सबै प्रलतलिलपको पछाडी ईम्मेदवार थवयंिे हथताक्षर गरी प्रमालणत गने ।
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ऄनसु चू ी - ३
(बँदु ा ४.२ सँग सम्बलदधत दरखाथत फारामको ढाँचा)
वेदकोट नगर कायापालिकको कायाािय
लससैया,कंचनपुर
सदु पु लश्चम प्रदेश, नेपाि
करारको िालग दरखास्त फाराम

हाऱसाऱै खिचेको
पासपोर्ट साईजको पुरै
मुिाकृति दे खिने
फोर्ो यहाॉ र्ास्ने र
फोर्ो र फाराममा
पने गरी उम्मेदवारऱे
दस्ििि

(क) वैयलक्तक लववरण
नाम थर

(देवनागरीमा)
(ऄंग्रेजी िूिो ऄक्षरमा)
लिङ्ग:
नागररकता नं:
जारी गने लजलिा :
लमलत :
थथायी
क)
ख) न.पा./गा.लव.स.
ग) वडा नं
िे गाना
लजलिा
घ) टोि : ङ) मागा/घर नं. :
च) फो नं.
पत्राचार गने िे गाना :
इमेि
बाबुको नाम, थर :
जदम लमलत :
(लव.स.ं मा)
(इलथव संवतमा)
बाजेको नाम, थर :
हािको ईमेर :
वषा
मलहना
(ख) शैलक्षक योग्यता/तालिम (दरखाथत फाराम भरे को पदको िालग चालहने अवश्यक दयनू तम शैलक्षक योग्यता/तालिम मात्र
ईलिेख गने)
अवश्यक न्यूनतम
लवश्वलवद्यािय/बोर्म/तालिम
शैलिक
सक
श्रेणी/प्रलत मूि लवषय
ं ाय
योग्यता
लदने सस्ं था
उपालध/तालिम
शत
शैलक्षक योग्यता
तालिम
(ग) ऄनुभव सम्बन्धी लववरण
कायामिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/ऄस्थायी/करार

ऄवलध
देलख
सम्म

मैिे यस दरखाथतमा खि
ु ाएका सम्पणू ा लववरणहरु सत्य छन् । दरखाथत बझु ाएको पदको सचू नाको िालग ऄयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय
पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा िक
ु ाएको िहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/बझु ाईनेछु । ईम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित
काननू तथा यस दरखाथत फारामका पृष्ठहरुमा ईलिेलखत सबै शता तथा लनयमहरु पािना गना मदजरु गदाछु । साथै करारमा ईलिेलखत शताहरु
पूणा रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभददा ऄगावै करारको ऄदत्य गदाा कलम्तमा ३ मलहनाको पूवा सचू ना लदइ कायााियमा लनवेदन लदनेछु
।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदवारको दस्तखत
दायााँ
बायााँ
लमलत:
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कायााियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :
दरखाथत ऄथवीकृ त भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गनेको नाम र दथतखतः
लमलत :

रोि नं. :

दरखाथत थवीकृ त/ऄथवीकृ त
गनेको दथतखत
लमलत :
द्रष्टव्य : दरखाथत साथ सचू नामा ईलिेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु ऄलनवाया रुपमा ईम्मेदवार अफै िे प्रमालणत गरी पेश गनाु
पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, (२) समकक्षता र सम्बि अवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप , (३) दयनू तम
शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप , प्रालवलधक काया (आलदजलनयररङ्ग , थवाथ्य तथा पशु लचलकत्सा िगायतका
ऄदय क्षेत्र) का िालग अवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (िाइसेदस)को प्रलतलिलप , तालिम र ऄनभु व अवश्यक पनेमा सो समेतको
प्रलतलिलप, अलद ।
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ऄनुसूची - ४
(बँदु ा ७.१ सँग सम्बलदधत करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

वेदकोट नगर कायापालिकाको कायाािय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र
„„„„„„..लजलिा,
„„„„„„नगरपालिका/गाईँपालिका, वडा नं. ..... बथने श्री „„„„„„„........ (यसपलछ दोश्रो पक्ष
भलनएको) का बीच ..... ........नगरपालिकाको„„„....(पदको नाम ) को कामकाज गना गराईन लमलत २०७
/......./...... को लनणाय ऄनुसार देहायका काया/शताको ऄलधनमा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ सेवा ईपिब्ध गराईन
मदजरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत अपसमा बुलझ लियौं लदयौं :
१. कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे अफुिाइ तोलकएको संिग्न काया लववरण ऄनुसारको काया पलहिो पक्षिे
तोके को समय र थथानमा ईपलथथत भइ गनाु पनेछ र अवश्यकतानुसार थप काम गनाु पनेछ ।
२. काम गनमु पने स्थान : वेदकोट नगरपालिका वा ऄदतगात ।
३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक :
प्रत्येक मलहना व्यलतत भएपलछ , पलहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाइ
मालसक रुपमा रु. „„„„.(ऄक्षरे पी रु…„„„„„„„.....पाररश्रलमक ईपिब्ध गराईनेछ ।
४. अचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे ... ......................नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यवथथा भएका
अचरण तथा ऄनश
ु ासन सम्बदधी व्यवथथाहरु पािना गनाु पनेछ ।
५. लवदाः दोस्रो पक्षिाइ साबाजलनक लबदा बाहेक करार सेवाका कमाचारीिे लनयमानुसार पाईने लवदा पाईने
अवश्यक परे को खण्डमा लबदाको लदनमा पलन सेवा ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
६. कायामिय सम्पलिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायााियको चि ऄचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालमना गरे मा
सो को क्षलतपलू ता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ लदनु पनेछ ।
७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायााियको कागजपत्र , लजदसी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै ऄनलधकृ त
व्यलक्त वा देशिाइ ईपिब्ध गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षिाइ करारबाट हटाइ सोबाट भएको हानी
नोक्सानीको लततपूलता दोश्रो पक्षबाट भराइनेछ र कािो सचू ीमा समेत रालखनेछ ।
८. करार ऄवलधः यो करार २०७... ।........।„„..देलख िागु भइ २०७.....ऄसार ..... सम्मको िालग हुनेछ ।
९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको काया सम्पादन मलू याक
ं न गने र सो मलू याक
ं न गदाा
सािवसािी लनरदतरता लदन ईपयक्त
ु देलखएमा कायालवलधको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत ऄवलधको िालग थप
हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतमको ऄन््यः
दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाइ मनालसव कारण लवना
िगातार ७ (सात) लदन भददा बढी ईक्त सेवा ईपिब्ध नगराएमा , सदतोषजनक सेवा लदन नसके मा ऄनुपलथथत
रहेको ऄवलधको पाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरे मा थवतः यो संझौता पलहिो
पक्षिे रि गरी ऄको ब्यवथथा गना वाधा पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा ऄथवथथ भइ वा ऄदय कुनै
कारणिे सेवा लदन ऄसमथा भएमा वा काम सदतोषजनक नभएमा वा अचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर ईलिघंन
गरे मा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गना सक्नेछ र लनजको सट्टा ऄको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाईन बाधा
पने छै न ।
११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोलजम काम गरे कै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄथथायी वा थथायी
लनयलु क्त हुनाका िालग दाबी गना पाँईने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः यस संझौतामा ईलिेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम हुनेछ ।
9

नगरपालिकाको तफमबाट :
हथताक्षर : हथताक्षर :
नाम : नाम :
पद : िे गाना :
कायााियको छापः

दोस्रो पि (करार गने व्यलि):
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ऄनसु चू ी - ५
(बँदु ा ७.२ सँग सम्बलदधत करार सचू ना पत्रको ढाँचा)
वेदकोट नगर कायापालिकको कायाािय
लससैया,कंचनपुर
सदु पु लश्चम प्रदेश, नेपाि
च.नं.
प.स.ं

लमलतः

श्री „„„„„„„„....,
िे गाना „„„„„„........
लवषयः करार सम्बन्धमा ।
तपाइिाइ लमलत २०७...।....।... लनणायानुसार सलू चकरण गररए बमोलजम „„„„... (पदको नाम वा काम) का िालग
यसैसाथ सि
ं ग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।... देलख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रालखएको हुदँ ा
संिग्न कायाशता ऄनुरुप अफनो काम आमाददारीपूवाक र व्यवसालयक मलू य मादयता ऄनुरुप गनाहु ुन जानकारी गराआदछ ।
साथै अफ्नो काम कताव्य पािना गदाा यस नगरपालिकाको कमाचारीिे पािना गनापु ने अचार संलहता र
अचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराआदछ ।
„„„„„„„...
प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त
बोधाथमः
श्री अलथाक प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका अधारमा सम्झौता बमोलजमको
रकम मालसक रूपमा ईपिब्ध गराईनुहुन ।
श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवथथा हुन ।
श्री वडा कायाािय, „„„„„„..
नगर कायापालिकाको कायाािय ।
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