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भद्रपुर नगरपालिकामा करारमा प्रालिलधक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी
कायमलिलध, २०७५

प्रस्ऩावभााः
भगरपालिकािे उपिब्ब गराउभे सेवा प्रवाह र लवकास लभमाानको कायािाई व्यवलस्पऩ र प्रभावकारी बभाउभ यस
भगरपालिकाको िालग भेपाि सरकारिे स्वीकृ ऩ गरे को कमाचारी फरवलदफको अलबभमा रलह प्रालवलबक कमाचारीको ररक्त
पफमा करार सम्झौऩाका आबारमा सेवा करारमा लिभे कायािाई व्यवलस्पऩ गभाका िालग भद्रपरु भगर सभािे स्वीकृ ऩ
गरी जारी गरे कोछ ।
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सलं िप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस कायालवलबको भाम "भद्रपरु भगरपालिकामा करारमा प्रालवलबक कमाचारी व्यवस्पापभ सम्बदबी
कायालवलब, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो कायालवलब भगरसभािे लभनाय गरे को लमलऩबात प्रारम्भ हभेछ ।
२. पररभाषाः
कायालवलबमा लव य वा प्रसगिे अकअ अपा भिागेमा यस क . " प्रमख
ु " भदभािे ुमझाः भगरपालिकाको प्रमख
ु सम्झभु पफाछ ।
ख . "नभ" भदभािे “स्पाभीय सरकार सञ्चािभ नभ, २०७४” सम्झभु पफाछ ।
ग . "कायालवलब" भदभािे “भगरपालिकामा करारमा प्रालवलबक कमाचारी व्यवस्पापभ सम्बदबी कायालवलब,
२०७५” सम्झभु पफाछ ।
घ . "कायाािय" भदभािे भगर कायापालिकाको कायाािय सम्झभु पफाछ ।
ङ. "प्रालवलबक कमाचारी" ३भदभािे फना (२) बमोलजम प्रालवलबक सेवा उपिब्ब गराउभे गरी व्यवस्पा
भएका कमाचारी सम्झभु पफाछ ।
च. "सलमलऩ" सलमलऩ सम्झभु पफाछ । बमोलजम गलथऩ अदऩवाऩाा ऩपा सूलचकरन ५भदभािे फना
३. कायमलिलध िागू हुने िेत्र र सेिाः
)१( स्पाभीय सरकार सञ्चािभ नभ, २०७४ को फना ८३ को उपफना ऩपा स्पाभीय ऩहमा )७( सेवा प्रवाह
सम्बदबी व्यवस्पाको फना १५(४) बमोलजम प्रालवलबक कमाचारी करारमा राख्भे प्रयोजभको िालग यो
कायालवलब स्वीकृ ऩ गरी िागू गररएको छ ।
कायााियिे फेहायको सेवासयग सम्बलदबऩ प्रालवलबक कमाचारी यस कायालवलब बमोलजम अवलब )२(
ऩोकन करारमा राख्भ स भेछाः
)क( इलदजलभयररङ्ग सेवासयग सम्बलदबऩ
)ख( कृ ल सेवासयग सम्बलदबऩ
)ग( पझु सेवासयग सम्बलदबऩ
)घ( वभ सेवासयग सम्बलदबऩ
)ङ( स्वास्बय सेवासयग सम्बलदबऩ
(छ) अदय कुभै प्रालवलबक सेवासयग सम्बलदबऩ ।
४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः
फना ३ बमोलजमका प्रालवलबक कमाचारी कायााियिे करारमा राख्भे प्रयोजभको िालग सलू चकरन ऩपा छभौत
सम्बदबी व्यवस्पा फेहाय बमोलजम हभेछाः

2

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof %
)१(

५.

कमाचारीको अभसु लू च प्रालवलबक - १ बमोलजम स्वीकृ ऩ काया लववरन बमोलजम पफ वा सेवा क्षेत्र ऩपा
सम्बलदबऩ सेवा समहू को योग्यऩा, पाररश्रलमक, सेवा झऩा समेऩ ऩोकन सम्बलदबऩ कायााियको
सचू भापाती, वेभसाईत ऩपा अदय कुभै सावाजलभक स्पिमा अभसु चू ी - २ बमोलजमको धायचामा
कम्ऩीमा १५ (पदर) लफभको सचू भा प्रकाझभ गभापु भेछ ।
(२) आवेफभ नारामको भमभू ा अभुसचू ी - ३ बमोलजम हभेछ । आवेफभ फस्ऩरु भगरपालिकाबात लभबाारन
भए बमोलजम हभेछ ।
)३( उपफना )२( को सलमलऩिे ५बमोलजम पभा आएका आवेफभहन फेहायको आबारमा फना
गभापु भेछ मकू याङ्कभ गरी सलु चकृ ऩ :
क. झैलक्षक योग्यऩा वापऩ - ६० अक )साथी(, (लवलझष्ट श्रेनी वापऩ ६०, प्रपम श्रेनी वापऩ ५५,
लिऩीय श्रेनी वापऩ ५०, ऩृऩीय श्रेनी वापऩ ४५, (लत्रभवु भ लवश्वलवद्याियको अक गनभाका
आबारमा) ।
ख. काया अभभु व वापऩ - १० अक )फझ( फरिे अकको २प्रलऩ व ा , प्रमालनऩ लववरन सिग्भ
भएको हभपु भे) ।
ग. स्पाभीय बालसदफािाई फेहाय बमोलजम- १० अक )फझ(
१. सम्बलदबऩ भगरपालिकाको बालसदफा भएमा - १० अक
२. सम्बलदबऩ लजकिाको बालसदफा भएमा - ५ अक
घ. अक । यस अभसु ार २०अदऩवाऩाामा अलबकऩम अक प्रफाभ गफाा दयभु ऩम ८ (आथ) र
अलबकऩम १४ (चौब) को सीमालभत्र रही प्रफाभ गभाु पभेछ ।
)४( उपफना )१( बमोलजम आवेफभ माग गफाा प्रालवलबक काया इलदजलभयररग, स्वास्बय ऩपा पझु लचलकत्सा
िगायऩका अदय क्षेत्रका िालग आवश्यक पभे व्यवसालयक प्रमानपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरे का
व्यलक्तिे मात्र आवेफभ लफभ स भेछभ् ।
ऄन्तिामताम र सलू चकरण सलमलतः
माग पफ सख्याका आबारमा कायालवलबको फना )३( को उपफना )४( बमोलजम उमचऩम अक प्राप्त
गरे का उम्मेफवारिाई प्रारलम्भक छभौत गभा र अदऩवााऩाा समेऩ लिई सलू चकरनको लसनाररस गभा फेहायको
अदऩरवाऩाा ऩपा सलू चकरन सलमलऩ रहभेछाः
)क(
प्रमख
सयोजक
ु प्रझासकनय अलबकृ ऩ
)ख( प्रमख
सफस्य
ु िे ऩोके को लव य लवज्ञको नपमा सरकारी सेवाको अलबकृ ऩ स्ऩरको कमाचारी )ग(
भगरपालिकाको लव यगऩ झाखा प्रमख
सफस्य
ु
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६. सलू चकरणको लििरण प्रकाशन गने
)१( बमोलजमको सलमलऩको लसनाररसको ५बमोलजम सबैभदफा बधी अक प्राप्त गभे उम्मेफवारहन फना ४फना
आबारमा कायााियिे उम्मेफवारहनको रोि भम्बर, भाम पर, थे गाभा, काम गभा ऩोलकएको झाखा आलफ समेऩ
उकिेख गरी योग्यऩाुम अभसु ार सलू चकरनको लववरन प्रकाझभ गभेछ ।
)२( उपफना (१) बमोलजम सूलचकरन प्रकाझभ गफाा पफ सख्या भदफा फोव्बर सख्यामा वैकलकपक उम्मेफवारको सचू ी
समेऩ प्रकाझभ गभापु भेछ र लसनाररझ भएका उम्मेफवारहनको सचू ी सचू भा पातीमा समेऩ तायस गभापु भेछ ।
ऩर आवेफभ भै कम परे को अवस्पामा कम उम्मेफवार सलु चकरन गभा सलकभेछ ।
बमोलजमका योग्यऩाुममा रहेका उम्मेफवारिाई लछतो सञ्चार माायमबात जाभकारी )१( उपफना )३(
गराई सोको अलभिेख समेऩ राख्भपु भेछ ।
७. करार गनेः
)१( कायाािय िे सलू चकृ ऩ गरे का मख्ु य उम्मेफवारिाई ७ )साऩ( लफभको म्याफ लफई करार गभा सचू भा
लफभपु भेछ ।
(२) उपफना (१) बमोलजमको अवबी लभत्र करार सम्झौऩा गभा आउभे सलू चकृ ऩ उम्मेफवारसयग कायााियिे
अभसु चू ी - १ बमोलजमको कायालववरन सलहऩ अभसु चू ी -४ बमोलजमको धायचामा करार गभापु भेछ । उक्त
अवलब लभत्र सम्पका राख्भ भआएमा ुमझाः वैकलकपक उम्मेफवारिाई सचू भा लफई करार गभा सलकभेछ ।
(३) उपफना (२) बमोलजम करार गरे पश्चाऩ अभसु चू ी ५ बमोलजमको पत्र कायााियिे प्रालवलबक कमाचारीिाई
लफभपु भेछ ।
)४( उपफना )२( बमोलजम कायााियिे कायालववरन लफयफा लव यगऩ झाखा समेऩ ऩोकन काममा िगाउभु
पभेछ ।
)५( यस कायालवलब बमोलजम करार गफाा सामादयऩ आलपाक व क
ा ो श्रावन १ फेलख अकअ व क
ा ो )एक(
असारसम्मका िालग मात्र करार गभाु पभेछ । ऩर उक्त पफिे गभापु भे काम समाप्त भएमा वा पयााप्त भभएमा
वा कायाप्रारम्भ भै भभएको अवस्पामा स्पाभीय ऩहिे कामको बोझ र अवबी हेरी करारको अवबी
घताउभ स भेछ ।
)६( उपफना (५) बमोलजम एक आलपाक व क
ा ो लभलम्ऩ सेवा करारमा लिएको व्यलक्तिाई पभु ाः अकअ व क
ा ो
िालग सेवा करारमा लिभु परे मा पभु ाः पररक्षन, छभौत र झरू
ु करार सरह मालभ सम्झौऩा गररभेछ ।
)७( १प्रालवलबक कमाचारीिे स्वेमछािे करार लभरदऩरऩा गभा भचाहेमा कम्ऩीमा (एक) मलहभा अगादी
कायााियमा लिलखऩ नपमा जाभकारी गराउभु पभेछ । यसरी जाभकारी भगराई करार अदऩ गरी काम
छोदेमा त्यस्ऩो व्यलक्तिाई पभु ाः करारमा काम गभे अवसर लफईभे छै भ ।
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)८( यस फना लवपररऩको अवलब उकिेख गरी वा करारमा उकिेख भए भदफा बधी रकम भक्त
ु ाभी लफएमा
त्यसरी अवलब उकिेख गभे वा रकम भक्त
ु ाभी गभे कमाचारीको ऩिव भााबात कखा गरी असि
ू उपर
गररभेछ र लवभागीय कारवाही समेऩ गररभेछ ।
८. कायम शतम, पाररश्रलमक र ऄिलधः
)१( यस कायालवलब बमोलजम सेवा करार सम्झौऩा गररएका प्रालवलबक कमाचारीको मालसक पाररश्रलमक
सम्बलदबऩ ऩह वा पफको झनु ऩिब स्के िमा भबध्भे गरी करार सम्झौऩामा उकिेख भए बमोलजम हभेछ ।
स्पाभीय भाा पाउभे स्पाभमा भेपाि सरकारको फररे त बमोलजम करारमा उकिेख भए अभुसार स्पाभीय
भाा उपिब्ब गराउभ सलकभेछ ।
)२( कायााियिे कायालववरनमा उकिेख भए बमोलजम प्रगलऩको स्पिगऩ वा वस्ऩुगऩ प्रलऩवेफभका आबारमा
काया सम्पाफभ अभसु ार करारमा उकिेख गरी भ्रमन भाा वा लनकद भाा उपिब्ब गराउभ स भेछ ।
ऩर करार सम्झौऩामा उकिेख भगररएको भ्रमन भाा, लनकद भाा वा अदय भाा उपिब्ब गराउभ सलकभे
छै भ् ।
)३( कायााियिे करारका प्रालवलबक कमाचारीको पाररश्रलमक भक्त
ु ाभी गफाा लभजिे मलहभा भरी गरे को कामको
लववरन Time Sheet सलहऩको प्रलऩवेफभ ऩयार गभा िगाई सम्बलदबऩ लव यगऩ झाखाको लसनाररझको
आबारमा मात्र भक्त
ु ाभी गभाु पभेछ ।
)४( यस कायालवलब बमोलजम प्रालवलबक कमाचारीिे करारमा काम गरे कै आबारमा पलछ कुभै पलभ पफमा
हभ अस्पायी वा स्पायी लभयक्त
ु नका िालग कुभै पलभ फाबी गभा पाउयभे छै भ ।
)५( बमोलजम करार गफाा काम झनु गभे लमलऩ र अदत्य गभे लमलऩ समेऩ उकिेख गभापु भेछ। ऩर )१( उपफना
त्यस्ऩो करारको अवबी एक पतकमा १ (एक) व ा भदफा बधी हभे छै भ ।
९. करार समाप्तीः
)१( गररएको पफ वा फरबदफीमा भेपािको सलवबाभ बमोलजम कमाचारी यस कायालवलब बमोलजम करार
समायोजभ भई खलतई आएमा त्यस्ऩो व्यलक्तको करार स्वऩाः अदत्य हभेछ ।
)२( करार सम्झौऩा गररएको प्रालवलबक कमाचारीको काया सदऩो जभक भभएको भलभ कायारऩ लव यगऩ
झाखा वा कायााियिे लसनाररझ गरे मा अायक्ष वा प्रमख
ु िे आवश्यक छाभलवभ गभा िगाई सनाइको
मौका लफई कायााियिे जभु सक
ु ै अवस्पामा करारबात हताउभ सलकभेछ ।
१०. लिलिधः
यस कायालवलब कायाादवयभ ुममा पप व्यवस्पा गभाु परे मा यस कायालवलब ऩपा प्रचलिऩ काभभू सयग
भबालझभे गरी भगरपालिकािे आवश्यक लभनाय गभा स भेछ ।
cf1fn]
t'n;L axfb'/ >]i7
-k|d'v k|zf;sLo clws[t_

k|dfl0fs/0f ldltM @)&%÷)#÷@$
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अभसु चू ी - १
(बयफु ा ४.१सयग सम्बलदबऩ कायालववरनको धायचा)

भद्रपरु भगरपालिका
भगर कायापालिकाको कायाािय
भद्रपरु , झापा
प्रफेझ भ. १ भेपाि
कायम लििरणको नमुनाः
प्रालवलबक कमाचारीको पफ भामाः
प्रालवलबक कमाचारीको भामाः
सपु ररवेक्षकाः
कायम लििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

काम गभापु भे स्पाभाः
प्रलऩवेफभ पेझ गभापु भे अलबकारीाः
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अभसु चू ी २
(बयफु ा ४.१ सयग सम्बलदबऩ आवेफभको धायचा)

भद्रपरु भगरपालिका
भगर कायापालिकाको कायाािय
भद्रपरु , झापा
प्रफेझ भ. १ भेपाि
करारमा सेिा लिने सम्बन्धी सूचना
सचू भा प्रकालझऩ लमलऩाः २०७ / /

भगरपालिकाको िागी.........
मा रहभे गरी )लव यगऩ झाखा(..............................
)पफ(............................................................. को नपमा फेहायको सख्या र योग्यऩा भएको प्रालवलबक कमाचारी
करारमा राख्भु पभे भएकािे योग्यऩा पगु क
े ा भेपािी भागररकहनिे यो सचू भा प्रकालझऩ भएको लमलऩिे १५ लफभ )पदप(
२लभत्र लफभको :०० बजेसम्म राजस्व लऩरे को रलसफ सलहऩ फरखास्ऩ लफभ हभ सम्वलदबऩ सवैको िालग यो सचू भा
प्रकाझभ गररएको छ । यसको नाराम, फरखास्ऩ फस्ऩरु , काया–लववरन, पाररश्रलमक, सेवाका झऩाहन सलहऩको लवस्ऩृऩ
लववरन कायााियबात वा वेवसाइत www.bhadrapurmun.gov.np बात उपिब्ब हभेछ ।
पफ भाम
सख्या

२. शैलिक योग्यता र ऄनुभि )नमुना(:
१ . भेपािी भागररक ।
२. दयभू ऩम योग्यऩा: िोकसेवा आयोगबात सम्बलदबऩ पफका िालग लभबाारन गरे बमोलजम ।
३. काया अभभु वको कागजाऩाः
४. .... व ा उमेर परु ा भई .... व ा भभाघेको हभपु भे ।
५. सम्बलदबऩ काउलदसिमा फऩाा भएको )प्रमानपत्र( ।
६ . भभएको अदय प्रचलिऩ काभभु िारा अयोग्य ।
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३ . दरर्ास्तमा सि
ं ग्न गनमपु नेः उम्मेफवारको व्यलक्तगऩ लववरन, झैलक्षक योग्यऩाको प्रमालनऩ प्रलऩलिलप, भेपािी
भागररकऩाको प्रमानपत्रको प्रमालनऩ प्रलऩलिलप, अभभु वको प्रमालनऩ प्रलऩलिलप ऩपा प्रचलिऩ भेपाि काभभू
बमोलजम लवलभदभ काउलदसि वा परर फ् वा अदयमा फऩाा भएको प्रमालनऩ प्रलऩलिलप सिग्भ हभपु भेछ । पेझ गररभे
सबै प्रलऩलिलपको पछादी उम्मेफवार स्वयिे हस्ऩाक्षर गरी प्रमालनऩ गभे ।
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अभसु चू ी ३ (बयफु ा ४.२ सयग सम्बलदबऩ फरखास्ऩ नारामको धायचा)
भद्रपरु भगरपालिका
भगर कायापालिकाको कायाािय
भद्रपरु , झापा
प्रफेझ भ. १ भेपाि

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

करारको िालग दरर्ास्त फाराम
) क(

वैयलक्तक लववरन
भाम पर )फेवभागरीमा(
)अग्रेजी थूिो अक्षरमा(
लिङ्ग:
भागररकऩा भ:
जारी गभे लजकिा :
लमलऩ :
स्पायी
क(
ख( भ.पा./गा.लव.स.
ग( वदा भ
थे गाभा
लजकिा
घ( तोि ङ( मागा/घर भ. :
च( नो भ.
:
पत्राचार गभे थे गाभा :
ईमेि
बाबक
जदम लमलऩ :
)लव.स.मा(
)ईलस्व सवऩमा(
ु ो भाम, पर :
बाजेको भाम, पर :
हािको उमेर :
वा
मलहभा
)ख( ऩालिम/झैलक्षक योग्यऩा ( फरखास्ऩ नाराम( भरे को पफको िालग चालहभे आवश्यक दयभू ऩम झैलक्षक योग्यऩा
उकिेख गभे ऩालिम मात्र/
अिश्यक न्यूनतम
योग्यता

लिश्वलिद्यािय/बोर्म/तालिम
लदने सस्ं था

शैलिक
उपालध/तालिम

सक
ं ाय

श्रेणी/प्रलत
शत

मूि लिषय

झैलक्षक योग्यऩा
ऩालिम
)ग( ऄनुभि सम्बन्धी लििरण
कायामिय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह
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मैिे यस फरखास्ऩमा खि
ु ाएका सम्पनू ा लववरनहन सत्य छभ् । फरखास्ऩ बझु ाएको पफको सचू भाको िालग अयोग्य
थहररभे गरी कुभै सजाय पाएको छै भ । कुभै कुरा धायते वा िक
ु ाएको थहररएमा प्रचलिऩ काभभू बमोलजम
सहभेछुपािभा गभे भभी प्रचलिऩ काभभू ऩपा यस फरखास्ऩ नारामका पृ हनमा उकिेलखऩ बझु ाउभेछु । उम्मेफवारिे/
सबै झऩा ऩपा लभयमहन पािभा गभा मदजरु गफाछु । सापै करारमा उकिेलखऩ झऩाहन पनू ा नपमा पािभा गभेछु र करारको
समयभदफा अगावै करारको अदत्य गफाा कलम्ऩमा १ मलहभाको पवू ा सचू भा लफई कायााियमा लभवेफभ लफभेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदिारको दस्तर्त
दायााँ
बायााँ
लमलत:
कायााियिे भभेाः
रलसफ/भौचर भ. :
रोि भ. :
फरखास्ऩ अस्वीकृ ऩ भए सो को कारन :
फरखास्ऩ नजु गभेको भाम र फस्ऩखऩाः फरखास्ऩ स्वीकृ ऩ/अस्वीकृ ऩ
लमलऩ :
गभेको फस्ऩखऩ
लमलऩ :
द्रष्टव्य फरखास्ऩ साप सचू भामा उकिेलखऩ िगायऩ लभम्भलिलखऩ कागजाऩहन अलभवाया नपमा उम्मेफवार आनै िे प्रमालनऩ :
गरी पेझ गभाु पभेछ ।
)१( भेपािी भागररकऩाको प्रमानपत्रको प्रलऩलिलप,
(२( आवश्यक पभेमा सो को प्रलऩलिलप समकक्षऩा र सम्बस,
) ३) दयभू ऩम झैलक्षक योग्यऩाको प्रमानपत्र र चाररलत्रक प्रमानपत्रको प्रलऩलिलप, प्रालवलबक काया इलदजलभयररङ्ग, स्वास्बय
ऩपा पझु लचलकत्सा िगायऩका अदय क्षेत्रका िालग आवश्यक पभे व्यवसालयक प्रमानपत्रको प्रलऩलिलप)िाईसेदस(,
ऩालिम र अभुभव आवश्यक पभेमा सो समेऩको प्रलऩलिलप, आलफ ।
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ऄनस
ु च
ू ी -४
(बयफु ा ७.१ सयग सम्बलदबऩ करार सम्झौऩाको धायचा)
करार सम्झौता
भद्रपरु भगर कायापालिकाको कायाािय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलभएको) लजकिा.................... र , ...................
भगरपालिका वदा भ )यसपलछ फोश्रो पक्ष भलभएको ( ............................................................ बस्भे श्री ..... .
)इलदजलभयर(................................................. भगरपालिकाको..... का बीचको कामकाज गभा गराउभ लमलऩ २०७
/......./...... को लभनाय अभसु ार फेहायका काया झऩाको अलबभमा रलह फोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ब/
गराउभ मदजरु भएकािे यो करारको सझौऩा गरी एक एक प्रलऩ आपसमा बलु झ लियए लफयए/
१.
कामकाज सम्बन्धमा : फोस्रो पक्षिे आनुिाई ऩोलकएको सिग्भ काया लववरन अभसु ारको काया पलहिो
पक्षिे ऩोके को समय र स्पाभमा उपलस्पऩ भई गभाु पभेछ र आवश्यकऩाभसु ार पप काम गभाु पभेछ ।
२. काम गनमु पने स्थान: ...............................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक मलहभा व्यलऩऩ भएपलछ, पलहिो पक्षिे फोश्रो पक्षिाई
मालसक नपमा न. .......................................अक्षरे पी न .. ..................... पाररश्रलमक उपिब्ब गराउभेछ ।
४. अचरणको पािनाः फोश्रो पक्षिे ऩपा भगरपालिकाको प्रचलिऩ काभभू मा ब्यवस्पा भएका आचरन
अभझ
ु ासभ सम्बदबी व्यवस्पाहन पािभा गभाु पभेछ ।
५. लिदाः फोस्रो पक्षिाई साबाजलभक लबफा बाहेक अदय कुभै पलभ लकलसमको लबफा उपिब्ब हभे छै भ । सापै
कायााियको िालग आवश्यक परे को खण्दमा लबफाको लफभमा पलभ सेवा उपिब्ब गराउभु पभेछ । यसरी
सावाजलभक लबफाको लफभमा कायााियमा काम िगाए बापऩ मालसक करार रकमको फामासाहीिे रकम फोश्रो
पक्षिाई लफईभेछ ।
६. कायामिय सम्पलिको सरु िाः फोस्रो पक्षिे कायााियको चि अचि सम्पलाको भो साभी वा लहभालमभा गरे मा
सो को क्षलऩपलू ऩा वा हाभी भो साभीको लबगो फोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लफभु पभेछ ।
७. गोप्यताः फोस्रो पक्षिे कायााियको कागजपत्र, लजदसी सामाभ एव गोप्य कुरा वा कागजाऩ कुभै अभलबकृ ऩ
व्यलक्त वा फेझिाई उपिब्ब गराएको प्रमालनऩ भएमा फोस्रो पक्षिाई करारबात हताई सोबात भएको हाभी
भो साभीको क्षलऩपलू ऩा फोश्रो पक्षबात भराईभेछ र कािो सचू ीमा समेऩ रालखभेछ ।
८. करार ऄिलधः यो करार २०७.....२०७फेलख िागु भई ..........।........। ....... सम्मको िालग हभेछ ।
९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पक्षिे फोस्रो पक्षको काया सम्पाफभ मकू याकभ गभे र सो मकू याकभ गफाा
सािवसािी लभरदऩरऩा लफभ उपयक्त
ु फेलखएमा कायालवलबको फना ९ बमोलजम करार लभलश्चऩ अवलबको िालग पप
हभ स भेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको ऄन््यः फोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगाऩार ७ (साऩ) लफभ भदफा
बधी उक्त सेवा उपिब्ब भगराएमा, सदऩो जभक सेवा लफभ भसके मा अभपु लस्पऩ रहेको अवलबको पाररश्रलमक
फामासालहिे कखा गररभेछ र सो भदफा बधी सेवा भगरे मा स्वऩाः यो सझौऩा पलहिो पक्षिे रस गरी अकअ ब्यवस्पा
गभा वाबा पभे छै भ । फोश्रो पक्षिे झारररीक नपमा अस्वस्प भई वा अदय कुभै कारनिे सेवा लफभ असमपा भएमा
11
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वा काम सदऩो जभक भभएमा वा आचरन सम्बदबी कुराहन बराबर उकिघभ गरे मा फोश्रो पक्षसगको सझौऩा रस
गभा स भेछ र लभजको सखा अकअ व्यलक्त करारमा रालख काम िगाउभ बाबा पभे छै भ ।
११. दािी नपुग्नेः फोश्रो पक्षिे यस करार बमोलजम काम गरे कै आबारमा पलछ कुभै पलभ पफमा अस्पायी वा स्पायी
लभयलु क्त हभाका िालग फाबी गभा पायउभे छै भ/ गभे छै भ ।
१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः यस सझौऩामा उकिेख भभएको कुरा प्रचलिऩ भेपाि काभभू बमोलजम हभेछ ।
नगरपालिकाको तफम बाट :
हस्ऩाक्षर :
भाम :
पफ :
कायााियको छापाः

दोस्रो पि :)करार गने व्यलक(
हस्ऩाक्षर :
भाम :
थे गाभा :
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अभसु चू ी ५ (बयफु ा ७.२ सयग सम्बलदबऩ करार सचू भा पत्रको धायचा)
भद्रपरु भगरपालिका
भगर कायापालिकाको कायाािय
भद्रपरु , झापा
प्रफेझ भ. १ भेपाि
च.भ.
प.स.
श्री ........................................,
थे गाभा .........................

लमलऩाः

लव याः करार सम्बन्धमा ।
ऩपाईिाई लमलऩ २०७...।....।... )पफको भाम वा काम( ............................ लभनायाभसु ार सलू चकरन गररए बमोलजम
का िालग यसैसाप सिग्भ करार ....२०७बमोलजम लमलऩ )सम्झौऩा( ।....२०७फेलख ...।....।....।..... सम्म करारमा
रालखएको हफय ा सिग्भ कायाझऩा अभनु प आनभो काम इमादफारीपवू क
ा र व्यवसालयक मकू य मादयऩा अभनु प गभाहु भ
जाभकारी गराइदछ ।
सापै आतभो काम कऩाव्य पािभा गफाा यस भगरपालिकाको कमाचारीिे पािभा गभापु भे आचार सलहऩा र
आचरनको समेऩ पररपािभा हभ जाभकारी गराइदछ ।
.....................
प्रमख
ु प्रझासकनय अलबकृ ऩ
बोधाथमः
श्री आलपाक प्रझासभ झाखााः प्रमालनऩ हालजर/Time Sheet सलहऩको प्रलऩवेफभका आबारमा सम्झौऩा बमोलजमको
रकम मालसक रूपमा उपिब्ब गराउभहु भ ।
श्री प्रझासभ झाखााः हालजरीको व्यवस्पा हभ ।
श्री वदा कायाािय, ....................................
भगर कायापालिकाको कायाािय ।

13

