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पथरी शनिश्चरे िगरपालिकामा

करारमा प्राविधिक

कममचारी व्यिस्थापि गिे सम्बन्िी

कायमविधि, २०७४
पथरी शनिश्चरे िगरपालिकािे उपिब्ध गराउिे सेवा प्रवाह र ववकास निर्ााणको कार्ािाई
व्र्वस्थथत र प्रभावकारी बिाउि र्स िगरपालिकाको िागग िेपाि सरकारिे थवीकृत गरे को कर्ाचारी
दरवस्ददको अगधिर्ा रहह प्राववगधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा करारर्ा
लििे कार्ािाई व्र्वस्थथत गिाका िागग पथरी शनिश्चरे िगर कार्ापालिकािे र्ो कार्ाववगध थवीकृत गरी
जारी गरे कोछ ।

१.

संक्षिप्त िाम र प्रारम्भः
क. र्स कार्ाववगधको िार् " पथरी शनिश्चरे

िगरपालिकार्ा करारर्ा प्राववगधक कर्ाचारी

व्र्वथथापि सम्बदधी कार्ाववगध, २०७४" रहेको छ ।
ख. र्ो कार्ाववगध कार्ापालिकािे निणार् गरे को लर्नतबाट प्रारम्भ हुिेछ ।
२.

पररभाषाः

ववषर् वा प्रसंगिे अको अथा ििागेर्ा र्स कार्ाववगधर्ा-

क.

" प्रर्ख
ु " भदिािे

िगरपालिकाको प्रर्ख
ु सम्झिु पदा छ ।

ख.

"ऐि" भदिािे “थथािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४” सम्झिु पदा छ ।

ग.

"कार्ाववगध"

भदिािे

व्र्वथथापि सम्बदधी

“पथरी

शनिश्चरे

िगरपालिकार्ा

करारर्ा

प्राववगधक

कर्ाचारी

कार्ाववगध, २०७४” सम्झिु पदा छ ।

घ.

"कार्ाािर्" भदिािे िगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झिु पदा छ ।

ङ.

"प्राववगधक कर्ाचारी" भदिािे दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववगधक सेवा उपिब्ध गराउिे गरी
व्र्वथथा भएका कर्ाचारी सम्झिु पदा छ ।

च.

"सलर्नत" भदिािे दफा ५ बर्ोस्जर् गहित अदतवाताा तथा सगू चकरण सलर्नत सम्झिु
पदा छ ।

३.

कायमविधि िागू हुिे िेत्र र सेिाः (१) थथािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तथा थथािीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथथाको दफा १५(४) बर्ोस्जर्
प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रर्ोजिको िागग र्ो कार्ाववगध थवीकृत गरी िागू गररएको छ ।
(२) कार्ाािर्िे दे हार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववगधक कर्ाचारी र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर्
अवगध तोकी करारर्ा राख्न सक्िेछः
(क) इस्दजनिर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्दधत
(घ) वि सेवासँग सम्बस्दधत
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधत
(छ) अदर् कुिै प्राववगधक सेवासँग सम्बस्दधत ।

४.

छिौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववगधक कर्ाचारी कार्ाािर्िे करारर्ा राख्ने
प्रर्ोजिको िागग सूगचकरण तथा छिौट सम्बदधी व्र्वथथा दे हार् बर्ोस्जर् हुिेछः

(१) प्राववगधक कर्ाचारीको अिुसगू च - १ बर्ोस्जर् थवीकृत कार्ा वववरण बर्ोस्जर् पद वा
सेवा

क्षेत्र

तथा

सम्बस्दधत

सेवा

सर्ह
ू को

र्ोग्र्ता,

पाररश्रलर्क,

सेवा

शता सर्ेत

तोकी

सम्बस्दधत कार्ाािर्को सच
ू िापाटी, वेभसाईट तथा अदर् कुिै सावाजनिक थथिर्ा अिस
ु च
ू ी - २
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) हदिको सच
ू िा प्रकाशि गिप
ुा िेछ ।
(२)

आवेदि

फारार्को

िर्ि
ू ा

अिस
ु च
ू ी

-

३

बर्ोस्जर्

हुिेछ

।

आवेदि

दथतुर

िगरपालिकाबाट निधाारण भए बर्ोस्जर् हुिेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पिा आएका आवेदिहरु दे हार्को आधारर्ा दफा ५ को
सलर्नतिे र्ल्
ू र्ाङ्कि गरी सुगचकृत गिप
ुा िेछ :
क. शैक्षक्षक र्ोग्र्ता वापत - ५० (पचास) अंक, (ववलशष्ट श्रेणी वापत ५०, प्रथर्
श्रेणी वापत ४५, द्गधतीर् श्रेणी वापत ४०, तत
ु ि
ृ ीर् श्रेणी वापत ३५, (त्रत्रभव
ववश्वववद्र्ािर्को अंक गणिाका आधारर्ा) ।
ख. कार्ा अिभ
ु व वापत - १० (दश) अंक (प्रनत वषा २ अंकको दरिे, प्रर्ाणणत
वववरण संिग्ि भएको हुिप
ु िे) ।
ग. थथािीर् बालसददािाई दे हार् बर्ोस्जर् - २० (ववश) अंक
१. सम्बस्दधत िगरपालिकाको बालसददा भएर्ा - २० अंक
२. सम्बस्दधत स्जल्िाको बालसददा भएर्ा - १० अंक
घ. अदतवाताार्ा अगधकतर् २० अंक । र्स अिस
ु ार अंक प्रदाि गदाा दर्ि
ु तर् ८
(आि) र अगधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदाि गिप
ुा िेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदि र्ाग गदाा प्राववगधक कार्ा (इस्दजनिर्ररंग, थवाथ्र्
तथा पशु गचककत्सा िगार्तका अदर् क्षेत्र) का िागग आवश्र्क पिे व्र्वसानर्क प्रर्ाणपत्र
(िाईसेदस) प्राप्त गरे का व्र्स्क्तिे र्ात्र आवेदि हदि सक्िेछि ् ।
५.

अन्तिामताम र सधू चकरण सलमनतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ाववगधको दफा (४) को उपदफा
(३) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्र्ेदवारिाई प्रारस्म्भक छिौट गिा र अदतवााताा
सर्ेत लिई सगू चकरणको लसफाररस गिा दे हार्को अदतरवाताा तथा सगू चकरण सलर्नत रहिेछः
(क) प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अगधकृत

-

संर्ोजक

(ख) िगर प्रर्ख
ु िे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपर्ा
सरकारी सेवाको अगधकृत थतरको १ र अदर्
१ र्हहिा सहहत २ कर्ाचारी
(ग) िगरपालिकाको ववषर्गत शाखा प्रर्ख
ु

-

सदथर्

-

सदथर्

६.

सधू चकरणको वििरण प्रकाशि गिे : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गिे
उम्र्ेदवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्नतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाािर्िे उम्र्ेदवारहरुको
रोि िम्बर,

िार् थर, िे गािा, कार्

गिा तोककएको शाखा

आहद

सर्ेत

उल्िेख

गरी

र्ोग्र्ताक्रर् अिस
ु ार सगू चकरणको वववरण प्रकाशि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सगू चकरण प्रकाशि गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर संख्र्ार्ा
वैकस्ल्पक उम्र्ेदवारको सच
ू ी सर्ेत प्रकाशि गिप
ुा िेछ र लसफाररश भएका उम्र्ेदवारहरुको सच
ू ी
सच
ू िा पाटीर्ा सर्ेत टाँस गिप
ुा िेछ ।
तर आवेदि िै कर् परे को अवथथार्ा कर् उम्र्ेदवार सगु चकरण गिा सककिेछ ।
(३)

उपदफा

बर्ोस्जर्का

(१)

र्ोग्र्ताक्रर्र्ा

रहे का

उम्र्ेदवारिाई

नछटो

सञ्चार

र्ाध्र्र्बाट जािकारी गराई सोको अलभिेख सर्ेत राख्नुपिेछ ।
७.

करार गिेः (१) कार्ाािर्िे सगू चकृत गरे का र्ख्
ु र् उम्र्ेदवारिाई ७ (सात) हदिको म्र्ाद हदई
करार गिा सच
ू िा हदिप
ु िेछ ।
(२)
उम्र्ेदवारसँग

उपदफा

बर्ोस्जर्को

(१)

कार्ाािर्िे

अिस
ु च
ू ी

-

अवधी
१

लभत्र

बर्ोस्जर्को

करार

सम्झौता

कार्ा-वववरण

गिा
सहहत

आउिे

सगू चकृत

अिस
ु च
ू ी

-

४

बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार गिप
ुा िेछ । उक्त अवगध लभत्र सम्पका राख्न िआएर्ा क्रर्शः वैकस्ल्पक
उम्र्ेदवारिाई सच
ू िा हदई करार गिा सककिेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अिस
ु च
ू ी - ५ बर्ोस्जको पत्र कार्ाािर्िे
प्राववगधक कर्ाचारीिाई हदिप
ु िेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कार्ाािर्िे कार्ावववरण हदँ दा ववषर्गत शाखा सर्ेत तोकी
कार्र्ा िगाउिु पिेछ ।
(५) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ादर्त ६ र्हहिा कािागग र्ात्र करार गिुा
पिेछ । तर उक्त पदिे गिप
ुा िे कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त िभएर्ा वा कार्ाप्रारम्भ िै
िभएको अवथथार्ा थथािीर् तहिे कार्को बोझ र अवधी हे री करारको अवधी घटाउि सक्िेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् s/f/df /x]sf] JolQmsf] sfo{ ;Gtf]ifhgs /x]sf] cj:yfdf sfo{kflnsfsf] lg0f{ofg';f/
s/f/ ;Demf}tf ! aif{sf] nfuL gjLs/0f

गररिेछ ।

(७) प्राववगधक कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार निरदतरता गिा िचाहे र्ा कम्तीर्ा १ (एक)
र्हहिा अगाडी कार्ाािर्र्ा लिणखत रुपर्ा जािकारी गराउिु पिेछ । र्सरी जािकारी िगराई
करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तिाई पुिः करारर्ा कार् गिे अवसर हदईिे छै ि ।

(८) र्स दफा ववपररतको अवगध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी रकर्
भक्
ु तािी हदएर्ा त्र्सरी अवगध उल्िेख गिे वा रकर् भक्
ु तािी गिे कर्ाचारीको तिव भत्ताबाट
कट्टा गरी असि
ू उपर गररिेछ र ववभागीर् कारवाही सर्ेत गररिेछ ।
८.

कायमशतम, पाररश्रलमक र अिधि :

(१) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् सेवा करार सम्झौता गररएका

प्राववगधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको शुरु तिब थकेिर्ा िबढ्िे
गरी करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् हुिेछ । थथािीर् भत्ता पाउिे थथािर्ा िेपाि
सरकारको दररे ट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्िेख भए अिस
ु ार थथािीर् भत्ता उपिब्ध गराउि सककिेछ
।
(२)

कार्ाािर्िे कार्ा-वववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् प्रगनतको थथिगत वा

वथतुगत प्रनतवेदिका आधारर्ा कार्ा सम्पादि अिस
ु ार करारर्ा उल्िेख गरी भ्रर्ण भत्ता वा
कफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउि सक्िेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख िगररएको भ्रर्ण भत्ता, कफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपिब्ध
गराउि सककिे छै ि ् ।
(३) कार्ाािर्िे करारका प्राववगधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भक्
ु तािी गदाा निजिे र्हहिाभरी
गरे को कार्को वववरण (Time Sheet) सहहतको प्रनतवेदि तर्ार गिा िगाई सम्बस्दधत ववषर्गत
शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भक्
ु तािी गिुा पिेछ ।
(४) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरे कै आधारर्ा पनछ कुिै
पनि पदर्ा अथथार्ी वा थथार्ी निर्ुक्ती हुिाका िागग कुिै पनि दाबी गिा पाउँ िे छै ि ।
(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् शरु
ु गिे लर्नत र अदत्र् गिे लर्नत सर्ेत
उल्िेख गिप
ुा िेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भददा बढी हुिे छै ि ।
९.

करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाववगध बर्ोस्जर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा िेपािको
संववधाि बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ार्ोजि भई खहटई आएर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार थवतः अदत्र्
हुिेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववगधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजिक िभएको भनि कार्ारत
ववषर्गत शाखा वा कार्ाािर्िे लसफाररश गरे र्ा

प्रर्ख
ु िे आवश्र्क छािववि गिा िगाई

सफाइको र्ौका हदई कार्ाािर्िे जुिसक
ु ै अवथथार्ा करारबाट हटाउि सककिेछ ।
१०. विवििः र्स कार्ाववगध कार्ाादवर्ि क्रर्र्ा थप व्र्वथथा गिुा परे र्ा र्स कार्ाववगध तथा प्रचलित
कािि
ू सँग िबाणझिे गरी िगरपालिकािे आवश्र्क निणार् गिा सक्िे छ ।

अिस
ु च
ू ी - १
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा)
पथरी शनिश्चरे िगर कार्ापालिकको कार्ाािर्
...................
प्रदे श िं. ..... िेपाि
कायम वििरणको िमुिाः
प्राववगधक कर्ाचारीको पद िार्ः

कार् गिप
ुा िे थथािः

प्राववगधक कर्ाचारीको िार्ः
सप
ु ररवेक्षकः
कायम वििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रनतवेदि पेश गिप
ुा िे अगधकारीः

अिस
ु च
ू ी - २
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदिको ढाँचा)
पथरी शनिश्चरे िगर कार्ापालिकको कार्ाािर्
..............................
प्रदे श िं..., िेपाि
करारमा सेिा लििे सम्बन्िी सच
ू िा
(सच
ु िा प्रकालशत लर्नत : २०७

/

/

)

पथरी शनिश्चरे िगरपालिकाको िागी ..............................(ववषर्गत शाखा)
र्ा

रहिे

गरी
को

.............................................................(पद)

रुपर्ा दे हार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पिे भएकािे र्ोग्र्ता पग
ु ेका
िेपािी िागररकहरुिे र्ो सच
ू िा प्रकालशत भएको लर्नतिे १५ (पदर) हदि लभत्र हदिको २:००
बजेसम्र् राजथव नतरे को रलसद सहहत दरखाथत हदि हुि सम्वस्दधत सवैको िागग र्ो सच
ू िा प्रकाशि
गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतुर, कार्ा–वववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सहहतको
ववथतत
ृ वववरण कार्ाािर्बाट वा वेवसाइट www. patharishanishchare.gov.np
पद िार्

बाट उपिब्ध हुिेछ ।

संख्र्ा

२. शैक्षिक योग्यता र अिभ
ु ि (िमि
ु ा) :
१. िेपािी िागररक ।
२.

दर्ि
ू तर्

र्ोग्र्ता

(जथतैः

िेपाि

सरकारवाट

र्ादर्ता

प्राप्त

ववश्वववद्र्ािर्वाट

Civil

Engineering र्ा थिातक (B.E) र कुिै सम्बद्ध ववषर्र्ा ववषर्र्ा थिातकोत्तर गरे को ।
३. अिभ
ु वको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बद्ध कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अिभ
ु व भएको

।

४. .... वषा उर्ेर पुरा भई .... वषा ििाघेको हुिुपिे ।
५. िेपाि इस्दजनिर्ररङ्ग काउस्दसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदर् प्रचलित कािि
ु द्वारा अर्ोग्र् िभएको ।

३.

दरखास्तमा

संिग्ि

गिप
ुम िेः

उम्र्ेदवारको

व्र्स्क्तगत

वववरण,

शैक्षक्षक

र्ोग्र्ताको

प्रर्ाणणत

प्रनतलिवप, िेपािी िागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणणत प्रनतलिवप, अिभ
ु वको प्रर्ाणणत प्रनतलिवप
तथा प्रचलित िेपाि कािि
ू बर्ोस्जर् ववलभदि काउस्दसि वा पररषद् वा अदर्र्ा दताा भएको

प्रर्ाणणत प्रनतलिवप संिग्ि हुिप
ु िेछ । पेश गररिे सबै प्रनतलिवपको पछाडी उम्र्ेदवार थवर्ंिे
हथताक्षर गरी प्रर्ाणणत गिे ।
अिस
ु च
ू ी - ३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारार्को ढाँचा)
पथरी शनिश्चरे िगर कार्ापालिकको कार्ाािर्

पासपोटा साईजको

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

पुरै र्ुखाकृनत दे णखिे

प्रदे श िं..., िेपाि

फोटो र्हाँ टाथिे र
फोटो र फारार्र्ा

करारको िाधग दरखास्त फाराम

पिे गरी
उम्र्ेदवारिे

(क) वैर्स्क्तक वववरण
िार्

थर

दथतखत

(दे विागरीर्ा)
(अंग्रेजी िूिो अक्षरर्ा)

िागररकता िं:
थथार्ी िे गािा

क)

स्जल्िा
घ)
:

हािसािै णखचेको

टोि

लिङ्ग:
जारी गिे स्जल्िा :

लर्नत :

ख) ि.पा./गा.वव.स.

ग) वडा िं

ङ) र्ागा/घर िं. :

च) फो िं.

पत्राचार गिे िे गािा :

ईर्ेि

बाबक
ु ो िार्, थर :

जदर् लर्नत :

बाजेको िार्, थर :

(वव.सं.र्ा)

हािको उर्ेर :

(ईस्थव संवतर्ा)
वषा

र्हहिा

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिर् (दरखाथत फारार् भरे को पदको िागग चाहहिे आवश्र्क दर्ूितर् शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गिे)
आिश्यक

न्यूितम

योग्यता

विश्िविद्यािय/बोर्म/तालिम
संस्था

ददिे

शैक्षिक उपाधि/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रनतशत

मूि विषय

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता
तालिर्
(ग) अिभ
ु ि सम्बन्िी वििरण
कायामिय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अिधि
दे खख

सम्म

र्ैिे र्स दरखाथतर्ा खुिाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छि ् । दरखाथत बुझाएको पदको सूचिाको िागग अर्ोग्र् िहररिे गरी कुिै सजार् पाएको छै ि । कुिै
कुरा ढाँटे वा िक
ु ाएको िहररएर्ा प्रचलित कािि
ू बर्ोस्जर् सहिेछु/बझ
ु ाउिेछु । उम्र्ेदवारिे पाििा गिे भिी प्रचलित कािि
ू तथा र्स दरखाथत फारार्का

पष्ृ िहरुर्ा उल्िेणखत सबै शता तथा निर्र्हरु पाििा गिा र्दजुर गदाछु । साथै करारर्ा उल्िेणखत शताहरु पूणा रुपर्ा पाििा गिेछु र करारको सर्र्भददा अगावै
करारको अदत्र् गदाा कस्म्तर्ा ३ र्हहिाको पूवा सूचिा हदई कार्ाािर्र्ा निवेदि हदिेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
दायााँ

उम्मेदिारको दस्तखत
बायााँ

लमनत:
कार्ाािर्िे भिेः

रलसद/भौचर िं. :
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गिेको िार् र दथतखतः
लर्नत :

रोि िं. :
दरखाथत
दथतखत

थवीकृत/अथवीकृत

गिेको

लर्नत :

द्रष्टव्र् : दरखाथत साथ सूचिार्ा उल्िेणखत िगार्त निम्िलिणखत कागजातहरु अनिवार्ा रुपर्ा उम्र्ेदवार आफैिे प्रर्ाणणत गरी पेश गिुा पिेछ ।
(१) िेपािी िागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रनतलिवप,

(२) सर्कक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पिेर्ा सो को प्रनतलिवप, (३) दर्ूितर् शैक्षक्षक

र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रनतलिवप, प्राववगधक कार्ा (इस्दजनिर्ररङ्ग, थवाथ्र् तथा पशु गचककत्सा िगार्तका अदर् क्षेत्र) का िागग
आवश्र्क पिे व्र्वसानर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रनतलिवप, तालिर् र अिुभव आवश्र्क पिेर्ा सो सर्ेतको प्रनतलिवप, आहद ।

अिस
ु च
ू ी - ४
(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता
पथरी

शनिश्चरे

िगर

कार्ापालिकाको

कार्ाािर्,

(र्सपनछ

पहहिो

पक्ष

भनिएको)

र

....................स्जल्िा, ...................िगरपालिका/गाउँ पालिका, वडा िं.
बथिे

.....

श्री

............................................................
दोश्रो

पक्ष

भनिएको)

का

बीच

पथरी

शनिश्चरे

.................................................(इस्दजनिर्र)
गिा गराउि लर्नत २०७

(र्सपनछ
िगरपालिकाको

को

कार्काज

/......./...... को निणार् अिुसार दे हार्का कार्ा/शताको अगधिर्ा

रहह दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउि र्दजुर भएकािे र्ो करारको संझौता गरी
एक/एक प्रनत आपसर्ा बुणझ लिर्ौं हदर्ौं :
१.

२.

कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोककएको संिग्ि कार्ा वववरण अिस
ु ारको कार्ा
पहहिो पक्षिे तोकेको सर्र् र थथािर्ा उपस्थथत भई गिुा पिेछ र आवश्र्कतािस
ु ार थप कार्
गिुा पिेछ ।

काम
गिुम
पिे
स्थाि
:.................................................................
..............................।

३.

करारमा काम गरे बापत पााँउिे पाररश्रलमक : प्रत्र्ेक र्हहिा व्र्नतत भएपनछ, पहहिो पक्षिे

४.

आचरणको पाििाः दोश्रो पक्षिे ...गाउँ पालिका/िगरपालिकाको प्रचलित कािूिर्ा ब्र्वथथा

५.

दोश्रो
पक्षिाई
र्ालसक
रुपर्ा
रु.
...................(अक्षरे पी
रु.
..................................................................
पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउिेछ ।
भएका आचरण तथा अिश
ु ासि सम्बदधी व्र्वथथाहरु पाििा गिुा पिेछ ।

विदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजनिक त्रबदा बाहे क अदर् कुिै पनि ककलसर्को त्रबदा उपिब्ध हुिे छै ि
। साथै कार्ाािर्को िागग आवश्र्क परे को खण्डर्ा त्रबदाको हदिर्ा पनि सेवा उपिब्ध गराउिु

पिेछ । र्सरी सावाजनिक त्रबदाको हदिर्ा कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार रकर्को
दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो पक्षिाई हदईिेछ ।
६.

७.

कायामिय

सम्पविको सरु िाः दोस्रो पक्षिे

कार्ाािर्को चि अचि सम्पवत्तको िोक्सािी वा

हहिालर्िा गरे र्ा सो को क्षनतपनू ता वा हािी िोक्सािीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई हदिु
पिेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को कागजपत्र, स्जदसी सार्ाि एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुिै
अिगधकृत व्र्स्क्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ाणणत भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई

सोबाट भएको हािी िोक्सािीको स्ततपूनता दोश्रो पक्षबाट भराईिेछ र कािो सच
ू ीर्ा सर्ेत
राणखिेछ ।
८.
९.

करार अिधिः र्ो करार २०७...

।........।..........दे णख िागु भई २०७.....असार

१५ सम्र्को िागग हुिेछ ।
कायमसम्पादि मल्
ू यांकिः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादि र्ल्
ू र्ांकि गिे र सो
र्ल्
ू र्ांकि गदाा सािवसािी निरदतरता हदि उपर्क्
ु त दे णखएर्ा कार्ाववगधको दफा ९ बर्ोस्जर्

करार निस्श्चत अवगधको िागग थप हुि सक्िेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगातार ७
(सात) हदि भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध िगराएर्ा, सदतोषजिक सेवा हदि िसकेर्ा

अिप
ु स्थथत रहे को अवगधको पाररश्रलर्क दार्ासाहहिे कट्टा गररिेछ र सो भददा बढी सेवा
िगरे र्ा थवतः र्ो संझौता पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्वथथा गिा वाधा पिे छै ि । दोश्रो

पक्षिे शारररीक रुपर्ा अथवथथ भई वा अदर् कुिै कारणिे सेवा हदि असर्था भएर्ा वा कार्
सदतोषजिक िभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंि गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको
संझौता रद्ध गिा सक्िेछ र निजको सट्टा अको व्र्स्क्त करारर्ा राणख कार् िगाउि बाधा पिे
छै ि ।

११. दािी िपुग्िेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोस्जर् कार् गरे कै आधारर्ा पनछ कुिै पनि पदर्ा
अथथार्ी वा थथार्ी निर्स्ु क्त हुिाका िागग दाबी गिा पाँउिे छै ि/गिे छै ि ।
१२. प्रचलित कािि
ू िागू हुिेः र्स संझौतार्ा उल्िेख िभएको कुरा प्रचलित िेपाि कािि
ू बर्ोस्जर्
हुिेछ ।

गाउाँ पालिका/िगरपालिकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (करार गिे व्यक्तत):

हथताक्षर :

हथताक्षर :

िार् :

िार् :

पद :

िे गािा :

कार्ाािर्को छापः

अिस
ु च
ू ी - ५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सच
ू िा पत्रको ढाँचा)
पथरी शनिश्चरे िगर कार्ापालिकfको कार्ाािर्
..............................
प्रदे श िं..., िेपाि
च.िं.

लर्नतः

प.सं.
श्री ........................................,
िे गािा .........................
ववषर्ः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई

लर्नत

२०७...।....।...

निणार्ािस
ु ार

सगू चकरण

गररए

बर्ोस्जर्

............................ (पदको िार् वा कार्) का िागग र्सैसाथ संिग्ि करार
(सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्नत २०७....।....।...

दे णख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा

राणखएको हुँदा संिग्ि कार्ाशता अिरु
ा
र व्र्वसानर्क र्ल्
ु प आफिो कार् इर्ाददारीपूवक
ू र् र्ादर्ता
अिरु
ु प गिह
ुा ु ि जािकारी गराइदछ ।
साथै आफ्िो कार् कताव्र् पाििा गदाा र्स गाउँ पालिका/िगरपालिकाको कर्ाचारीिे पाििा
गिप
ुा िे आचार संहहता र आचरणको सर्ेत पररपाििा हुि जािकारी गराइदछ ।
.....................
प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अगधकृत
बोिाथमः
श्री आगथाक प्रशासि शाखाः प्रर्ाणणत हास्जर/Time Sheet सहहतको प्रनतवेदिका आधारर्ा सम्झौता
बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउिह
ु ुि ।
श्री प्रशासि शाखाः हास्जरीको व्र्वथथा हुि ।
श्री वडा कार्ाािर्, ....................................
िगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् ।

