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भाग २
भद्रपरु नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्को सूचना
भद्रपरु नगरपालिकाबाट जारी भएको दे हार् बमोजजमको कार्यबबधध सर्यसाधारणका
िाधग प्रकाशन गररएको छ ।

भद्रपरु नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी
कायमलिलि, २०७५
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प्रस्तािनााः
नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने सेिा प्रिाह र लिकास लनमामणको कायमिाई व्यिलस्थत र प्रभािकारी बनाउन यस
नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को कममचारी दरिलन्दको अलिनमा रलह प्रालिलिक कममचारीको
ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेिा करारमा लिने कायमिाई व्यिलस्थत गनमका िालग भद्रपरु
नगरपालिकाको नगर सभािे स्िीकृ त गरी जारी गरे कोछ ।

१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

क. यस कायमलिलिको नाम "भद्रपरु नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी
कायमलिलि, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो कायमलिलि नगरसभािे लनणमय गरे को लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः
लिषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमलिलिमा क . " प्रमख
ु " भन्नािे क्रमशाः नगरपालिकाको प्रमख
ु सम्झनु पदमछ ।
ख . "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।
ग . "कायमलिलि" भन्नािे “नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी
कायमलिलि, २०७५” सम्झनु पदमछ ।
घ . "कायामिय" भन्नािे नगर कायमपालिकाको कायामिय सम्झनु पदमछ ।
ङ. "प्रालिलिक कममचारी" भन्नािे दफा ३ (२) बमोलजम प्रालिलिक सेिा उपिब्ि गराउने गरी व्यिस्था
भएका कममचारी सम्झनु पदमछ ।
च. "सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोलजम गलित अन्तिाताम तथा सूलचकरण सलमलत सम्झनु पदमछ ।
३. कार्यक्षिक्षि लागू हुने िेत्र र सेिाः
)१( स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा तथा स्थानीय तहमा )७( सेिा प्रिाह
सम्बन्िी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालिलिक कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको िालग यो
कायमलिलि स्िीकृ त गरी िागू गररएको छ ।
कायामियिे देहायको सेिासँग सम्बलन्ित प्रालिलिक कममचारी यस कायमलिलि बमोलजम )२(
अिलि तोकी करारमा राख्न सक्नेछाः
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)क( इलन्जलनयररङ्ग सेिासँग सम्बलन्ित
)ख( कृ लष सेिासँग सम्बलन्ित
)ग( पशु सेिासँग सम्बलन्ित
)घ( िन सेिासँग सम्बलन्ित
)ङ( स्िास््य सेिासँग सम्बलन्ित
(छ) अन्य कुनै प्रालिलिक सेिासँग सम्बलन्ित ।
छनौट सम्बन्िी व्र्िस्ाः
दफा ३ बमोलजमका प्रालिलिक कममचारी कायामियिे करारमा राख्ने प्रयोजनको िालग सलू चकरण तथा
छनौट सम्बन्िी व्यिस्था देहाय बमोलजम हुनेछाः
)१( प्रालिलिक कममचारीको अनसु लू च - १ बमोलजम स्िीकृ त कायम लििरण बमोलजम पद िा सेिा क्षेत्र
तथा सम्बलन्ित सेिा समहू को योग्यता, पाररश्रलमक, सेिा शतम समेत तोकी सम्बलन्ित
कायामियको सचू नापाटी, िेभसाईट तथा अन्य कुनै सािमजलनक स्थिमा अनुसचू ी - २
बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) लदनको सचू ना प्रकाशन गनमपु नेछ ।
(२) आिेदन फारामको नमनू ा अनसु चू ी - ३ बमोलजम हुनेछ । आिेदन दस्तरु नगरपालिकाबाट
लनिामरण भए बमोलजम हुनेछ ।
)३( उपदफा )२( बमोलजम पनम आएका आिेदनहरु देहायको आिारमा दफा ५ को सलमलतिे
मल्ू याङ्कन गरी सलु चकृ त गनमपु नेछ :
क. शैलक्षक योग्यता िापत - ६० अक
ं )सािी(, (लिलशष्ट श्रेणी िापत ६०, प्रथम श्रेणी िापत ५५,
लितीय श्रेणी िापत ५०, तृतीय श्रेणी िापत ४५, (लत्रभिु न लिश्वलिद्याियको अक
ं गणनाका
आिारमा) ।
ख. कायम अनभु ि िापत - १० अक
ं )दश( प्रलत िषम २ अक
ं को दरिे, प्रमालणत लििरण सि
ं ग्न
भएको हुनपु ने) ।
ग. स्थानीय बालसन्दािाई देहाय बमोलजम- १० अक
ं )दश(
१. सम्बलन्ित नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अक
ं
२. सम्बलन्ित लजल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ अक
ं
घ. अन्तिाताममा अलिकतम २० अक
ं । यस अनसु ार अकं प्रदान गदाम न्यनु तम ८ (आि) र
अलिकतम १४ (चौि) को सीमालभत्र रही प्रदान गनमु पनेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोलजम आिेदन माग गदाम प्रालिलिक कायम इलन्जलनयररंग, स्िास््य तथा पशु
लचलकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्रका िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त
गरे का व्यलक्तिे मात्र आिेदन लदन सक्नेछन् ।
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अन्तिायताय र सक्षू िकरण सक्षमक्षतः
माग पद संख्याका आिारमा कायमलिलिको दफा )३( को उपदफा )४( बमोलजम उच्चतम अक
ं
प्राप्त गरे का उम्मेदिारिाई प्रारलम्भक छनौट गनम र अन्तिामताम समेत लिई सलू चकरणको लसफाररस गनम
देहायको अन्तरिाताम तथा सलू चकरण सलमलत रहनेछाः
)क(
प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त
संयोजक
)ख( प्रमख
ु िे तोके को लिषय लिज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको अलिकृ त स्तरको कममचारी सदस्य
)ग(
नगरपालिकाको लिषयगत शाखा प्रमख
ु
सदस्य
६. सूक्षिकरणको क्षििरण प्रकाशन गने
)१( दफा ४ बमोलजम सबैभन्दा बढी अक
ं प्राप्त गने उम्मेदिारहरु दफा ५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको
आिारमा कायामियिे उम्मेदिारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, काम गनम तोलकएको शाखा आलद
समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनसु ार सलू चकरणको लििरण प्रकाशन गनेछ ।
)२( उपदफा (१) बमोलजम सूलचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भन्दा दोव्बर संख्यामा िैकलल्पक उम्मेदिारको
सचू ी समेत प्रकाशन गनमपु नेछ र लसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको सचू ी सचू ना पाटीमा समेत टाँस
गनमपु नेछ ।
तर आिेदन नै कम परे को अिस्थामा कम उम्मेदिार सलु चकरण गनम सलकनेछ ।
बमोलजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार माध्यमबाट )१( उपदफा )३(
जानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नपु नेछ ।
७. करार गनेः
)१( कायामिय िे सलू चकृ त गरे का मख्ु य उम्मेदिारिाई ७ )सात( लदनको म्याद लदई करार गनम चनाूूस
लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अििी लभत्र करार सम्झौता गनम आउने सलू चकृ त उम्मेदिारसँग कायामियिे
अनसु चू ी - १ बमोलजमको कायमलििरण सलहत अनसु चू ी -४ बमोलजमको ढाँचामा करार गनमपु नेछ ।
उक्त अिलि लभत्र सम्पकम राख्न नआएमा क्रमशाः िैकलल्पक उम्मेदिारिाई सचू ना लदई करार गनम
सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनसु चू ी ५ बमोलजमको पत्र कायामियिे प्रालिलिक
कममचारीिाई लदनपु नेछ ।
)४( उपदफा )२( बमोलजम कायामियिे कायमलििरण लदँदा लिषयगत शाखा समेत तोकी काममा िगाउनु
पनेछ ।
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)५( यस कायमलिलि बमोलजम करार गदाम सामान्यत आलथमक िषमको श्रािण १ देलख अको िषमको )एक(
असारसम्मका िालग मात्र करार गनमु पनेछ । तर उक्त पदिे गनमपु ने काम समाप्त भएमा िा पयामप्त
नभएमा िा कायमप्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा स्थानीय तहिे कामको बोझ र अििी हेरी करारको
अििी घटाउन सक्नेछ ।
)६( उपदफा (५) बमोलजम एक आलथमक िषमको लनलम्त सेिा करारमा लिएको व्यलक्तिाई पनु ाः अको
िषमको िालग सेिा करारमा लिनु परे मा पनु ाः पररक्षण, छनौट र शरू
ु करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ
।
)७( प्रालिलिक कममचारीिे स्िेच्छािे करार लनरन्तरता गनम नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मलहना अगाडी
कायामियमा लिलखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम
छोडेमा त्यस्तो व्यलक्तिाई पनु ाः करारमा काम गने अिसर लदईने छै न ।
)८( यस दफा लिपररतको अिलि उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भक्त
ु ानी लदएमा
त्यसरी अिलि उल्िेख गने िा रकम भक्त
ु ानी गने कममचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर
गररनेछ र लिभागीय कारिाही समेत गररनेछ ।
कार्य शतय, पाररश्रक्षमक र अिक्षिः
)१( यस कायमलिलि बमोलजम सेिा करार सम्झौता गररएका प्रालिलिक कममचारीको मालसक पाररश्रलमक
सम्बलन्ित तह िा पदको शरुु तिब स्के िमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोलजम
हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोलजम करारमा उल्िेख भए
अनसु ार स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन सलकनेछ ।
)२( कायामियिे कायमलििरणमा उल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थिगत िा िस्तगु त प्रलतिेदनका
आिारमा कायम सम्पादन अनसु ार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा लफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, लफल्ड भत्ता िा अन्य भत्ता उपिब्ि गराउन
सलकने छै न् ।
)३( कायामियिे करारका प्रालिलिक कममचारीको पाररश्रलमक भक्त
ु ानी गदाम लनजिे मलहना भरी गरे को
कामको लििरण Time Sheet सलहतको प्रलतिेदन तयार गनम िगाई सम्बलन्ित लिषयगत शाखाको
लसफाररशको आिारमा मात्र भक्त
ु ानी गनमु पनेछ ।
)४( यस कायमलिलि बमोलजम प्रालिलिक कममचारीिे करारमा काम गरे कै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा
अस्थायी िा स्थायी लनयक्त
ु ी हुनका िालग कुनै पलन दाबी गनम पाउँने छै न ।
)५( बमोलजम करार गदाम काम शरुु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत समेत उल्िेख गनमपु नेछ। तर )१( उपदफा
त्यस्तो करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुने छै न ।
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करार समाप्तीः
)१( यस कायमलिलि बमोलजम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपािको संलििान बमोलजम कममचारी
समायोजन भई खलटई आएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्िताः अन्त्य हुनेछ ।
)२( करार सम्झौता गररएको प्रालिलिक कममचारीको कायम सन्तोषजनक नभएको भलन कायमरत लिषयगत
शाखा िा कायामियिे लसफाररश गरे मा अध्यक्ष िा प्रमख
ु िे आिश्यक छानलिन गनम िगाई
सफाइको मौका लदई कायामियिे जनु सक
ु ै अिस्थामा करारबाट हटाउन सलकनेछ ।
१०. क्षिक्षििः
यस कायमलिलि कायामन्ियन क्रममा थप व्यिस्था गनमु परे मा यस कायमलिलि तथा प्रचलित
काननू सँग नबालझने गरी नगरपालिकािे आिश्यक लनणमय गनम सक्नेछ ।
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अनसु चू ी - १
(बँदु ा ४.१सँग सम्बलन्ित कायमलििरणको ढाँचा)

भद्रपरु नगरपालिका
नगर कायमपालिकाको कायामिय
भद्रपरु , झापा
प्रदेश नं. १ नेपाि
कार्य क्षििरणको नमुनाः
प्रालिलिक कममचारीको पद नामाः
प्रालिलिक कममचारीको नामाः
सपु ररिेक्षकाः
कार्य क्षििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

काम गनमपु ने स्थानाः
प्रलतिेदन पेश गनमपु ने अलिकारीाः
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अनसु चू ी - २
(बँदु ा ४.१ सँग सम्बलन्ित आिेदनको ढाँचा)

भद्रपरु नगरपालिका
नगर कायमपालिकाको कायामिय
भद्रपरु , झापा
प्रदेश नं. १ नेपाि
करारमा सेिा क्षलने सम्बन्िी सि
ू ना
सचू ना प्रकालशत लमलताः २०७ / /

नगरपालिकाको िागी.........
मा रहने गरी )लिषयगत शाखा(..............................
)पद(............................................................. को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्रालिलिक
कममचारी करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता पगु क
े ा नेपािी नागररकहरुिे यो सचू ना प्रकालशत भएको लमलतिे १५
लदन लभत्र लदनको २ )पन्र( :०० बजेसम्म राजस्ि लतरे को रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन सम्िलन्ित सिैको
िालग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तरु , कायम–लििरण, पाररश्रलमक, सेिाका शतमहरु
सलहतको लिस्तृत लििरण कायामियबाट िा िेिसाइट www.bhadrapurmun.gov.np बाट उपिब्ि हुनेछ ।
पद नाम
संख्या

२. शैक्षिक र्ोग्र्ता र अनुभि )नमुना(:
१ . नेपािी नागररक ।
२. न्यनू तम योग्यता: िोकसेिा आयोगबाट सम्बलन्ित पदका िालग लनिामरण गरे बमोलजम ।
३. कायम अनभु िको कागजाताः
४. .... िषम उमेर परु ा भई .... िषम ननाघेको हुनपु ने ।
५. सम्बलन्ित काउलन्सिमा दताम भएको )प्रमाणपत्र( ।
६ . अन्य प्रचलित काननु िारा अयोग्य नभएको ।
३ . दरखासतमा संलग्न गनयपु नेः उम्मेदिारको व्यलक्तगत लििरण, शैलक्षक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलिलप,
नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप, अनभु िको प्रमालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि
8
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काननू बमोलजम लिलभन्न काउलन्सि िा पररषद् िा अन्यमा दताम भएको प्रमालणत प्रलतलिलप सि
ं ग्न हुनपु नेछ ।
पेश गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्मेदिार स्ियंिे हस्ताक्षर गरी प्रमालणत गने ।
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अनसु चू ी - ३
(बँदु ा ४.२ सँग सम्बलन्ित दरखास्त फारामको ढाँचा)
भद्रपरु नगरपालिका
नगर कायमपालिकाको कायामिय
भद्रपरु , झापा
प्रदेश न.ं १ नेपाि

हािसािै खखचेको
पासपोटय साईजको
परु ै मुखाकृतत दे खखने
फोटो र्हााँ टास्ने र
फोटो र फाराममा
पने गरी
उम्मेदर्ारिे
दस्तखत

करारको लाक्षग दरखासत फाराम
)क(

िैयलक्तक लििरण
नाम थर )देिनागरीमा(
)अग्रं ेजी िूिो अक्षरमा(
लिङ्ग:
नागररकता नं:
जारी गने लजल्िा :
लमलत :
स्थायी
क(
ख( न.पा./गा.लि.स.
ग( िडा नं
िे गाना
लजल्िा
घ( टोि ङ( मागम/घर नं. :
च( फो नं.
:
पत्राचार गने िे गाना :
ईमेि
बाबक
जन्म लमलत :
)लि.सं.मा(
)ईलस्ि संितमा(
ु ो नाम, थर :
बाजेको नाम, थर :
हािको उमेर :
िषम
मलहना
)ख( तालिम/शैलक्षक योग्यता ( दरखास्त फाराम( भरे को पदको िालग चालहने आिश्यक न्यनू तम शैलक्षक
योग्यता तालिम मात्र उल्िेख गने/
आिश्र्क न्र्नू तम
र्ोग्र्ता

क्षिश्वक्षिद्यालर्/बोर्य/ताक्षलम
क्षदने ससं ्ा

शैक्षिक
उपाक्षि/ताक्षलम

सक
ं ार्

श्रेणी/प्रक्षत
शत

मूल क्षिषर्

शैलक्षक योग्यता
तालिम
)ग( अनुभि सम्बन्िी क्षििरण
कार्ायलर्

पद

सेिा/समहू /उपसमहू

श्रेणी/तह

स्ार्ी/अस्ार्ी/करार

अिक्षि

देक्षख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पणू म लििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य
िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे िा िक
ु ाएको िहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम
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सहनेछुबझु ाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा /
उल्िेलखत सबै शतम तथा लनयमहरु पािना गनम मन्जरु गदमछु । साथै करारमा उल्िेलखत शतमहरु पणू म रुपमा पािना
गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाम कलम्तमा १ मलहनाको पिू म सचू ना लदई कायामियमा लनिेदन
लदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्र्ाप्िे सहीछाप
उम्मेदिारको दसतखत
दार्ााँ
बार्ााँ
क्षमक्षत:
कायामियिे भनेाः
रलसद/भौचर नं. :
रोि नं. :
दरखास्त अस्िीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखताः दरखास्त स्िीकृ त/अस्िीकृ त
लमलत :
गनेको दस्तखत
लमलत :
द्रष्टव्य दरखास्त साथ सचू नामा उल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनिायम रुपमा उम्मेदिार आफै िे :
प्रमालणत गरी पेश गनमु पनेछ ।
)१( नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,
(२( समकक्षता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप,
) ३) न्यनू तम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालिलिक कायम इलन्जलनयररङ्ग,
स्िास््य तथा पशु लचलकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्रका िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणपत्रको )िाईसेन्स(
प्रलतलिलप, तालिम र अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आलद ।
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अनसु चू ी - ४
(बँदु ा ७.१ सँग सम्बलन्ित करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता
भद्रपरु नगर कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) लजल्िा.................... र ,
................... नगरपालिका िडा नंयसपलछ ( ............................................................ बस्ने श्री ..... .
)इलन्जलनयर(................................................. नगरपालिकाको..... का बीच )दोश्रो पक्ष भलनएकोको
कामकाज गनम गराउन लमलत २०७ /......./...... को लनणमय अनसु ार देहायका कायमशतमको अलिनमा रलह दोश्रो /
पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेिा उपिब्ि गराउन मन्जरु भएकािे यो करारको संझौता गरी एक एक प्रलत आपसमा /
बलु झ लियौं लदयौं
१.
कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कायम लििरण अनसु ारको कायम पलहिो
पक्षिे तोके को समय र स्थानमा उपलस्थत भई गनमु पनेछ र आिश्यकतानसु ार थप काम गनमु पनेछ
।
२. काम गनयु पने स्ान: ...............................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रक्षमक : प्रत्येक मलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पक्षिे दोश्रो
पक्षिाई मालसक रुपमा रु. .......................................अक्षरे पी रु .. .....................पाररश्रलमक
उपिब्ि गराउनेछ ।
४. आिरणको पालनाः दोश्रो पक्षिे नगरपालिकाको प्रचलित काननू मा ब्यिस्था भएका आचरण तथा
अनश
ु ासन सम्बन्िी व्यिस्थाहरु पािना गनमु पनेछ ।
५. क्षिदाः दोस्रो पक्षिाई साबमजलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन लकलसमको लबदा उपिब्ि हुने छै न । साथै
कायामियको िालग आिश्यक परे को खण्डमा लबदाको लदनमा पलन सेिा उपिब्ि गराउनु पनेछ । यसरी
सािमजलनक लबदाको लदनमा कायामियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो
पक्षिाई लदईनेछ ।
६. कार्ायलर् सम्पक्षिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायामियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी िा लहनालमना
गरे मा सो को क्षलतपलू तम िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदनु पनेछ ।
७. गोप्र्ताः दोस्रो पक्षिे कायामियको कागजपत्र, लजन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै अनलिकृ त
व्यलक्त िा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी
नोक्सानीको क्षलतपलू तम दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचू ीमा समेत रालखनेछ ।
८. करार अिक्षिः यो करार २०७.....देलख िागु भई २०७..........।........। ....... सम्मको िालग हुनेछ ।
९. कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायम सम्पादन मल्ू याक
ं न गने र सो मल्ू याक
ं न गदाम
साििसािी लनरन्तरता लदन उपयक्त
ु देलखएमा कायमलिलिको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत अिलिको िालग
थप हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रक्षमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन््र्ः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार ७ (सात) लदन
भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषजनक सेिा लदन नसके मा अनपु लस्थत रहेको अिलिको
पाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरे मा स्िताः यो संझौता पलहिो पक्षिे रद्ध गरी
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अको ब्यिस्था गनम िािा पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्य कुनै कारणिे सेिा
लदन असमथम भएमा िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघनं गरे मा
दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गनम सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाउन बािा पने
छै न ।
११. दािी नपग्ु नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोलजम काम गरे कै आिारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी िा
स्थायी लनयलु क्त हुनाका िालग दाबी गनम पाँउने छै न/ गने छै न ।
१२. प्रिक्षलत कानून लागू हुनेः यस संझौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम हुनेछ ।
नगरपाक्षलकाको तफय बाट :
हस्ताक्षर :
नाम :
पद :
कायामियको छापाः

दोस्रो पि :)करार गने व्र्क्षि(
हस्ताक्षर :
नाम :
िे गाना :
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खण्ड २ भद्रपुर, असार २४ गते, २०७५ साि, संख्र्ा १२
अनसु चू ी - ५
(बँदु ा ७.२ सँग सम्बलन्ित करार सचू ना पत्रको ढाँचा)
भद्रपरु नगरपालिका
नगर कायमपालिकाको कायामिय
भद्रपरु , झापा
प्रदेश न.ं १ नेपाि
च.न.ं
प.स.ं
श्री ........................................,
िे गाना .........................

लमलताः

लिषयाः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई लमलत २०७...।....।... पदको नाम िा ( ............................ लनणमयानसु ार सलू चकरण गररए बमोलजम
का िालग )काम यसैसाथ संिग्न करार ....बमोलजम लमलत २०७ )सम्झौता( ।....देलख २०७ ...।....।....।..... सम्म
करारमा रालखएको हुदँ ा संिग्न कायमशतम अनरुु प आफनो काम इमान्दारीपिू क
म र व्यिसालयक मल्ू य मान्यता अनरुु प
गनमहु ुन जानकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम यस नगरपालिकाको कममचारीिे पािना गनमपु ने आचार सलं हता र
आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त
बोिा्यः
श्री आलथमक प्रशासन शाखााः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतिेदनका आिारमा सम्झौता
बमोलजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनहु ुन ।
श्री प्रशासन शाखााः हालजरीको व्यिस्था हुन ।
श्री िडा कायामिय, ....................................
नगर कायमपालिकाको कायामिय ।
आज्ञािे
ति
ु सी बहादरु श्रेष्ठ
प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृ त
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