स्थानीय राजपत्र
टीकापुर नगरपालिकाद्वारा प्रकालित
खण्ड (१) कै िािी , असार २५ गते , २०७५साि (संख्या ५)

भाग -३
स्थानीय सरकार संचािन ऐन ,२०७५ को दफा १०२ को उप दफा (२) बमोलजम टीकापुर नगर
काययपालिका िे बनाएको ति िेलखए बमोलजमको कायय लबलि सबय सािारणको जानकारीको िालग
प्रकािन गररएको छ |

रटकापुर नगरपालिकामा करारमा प्रालबलिक कमयचारी ब्यबस्थापन गने
सम्बलधि काययलिलि , २०७५
टीकापुर नगर काययपालिका बाट स्िीकृ त लमलत : २०७५/०३/२४
टीकापुर नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने सेिा प्रिाह र लिकास लनमायणको काययिाई व्यिलस्थत र प्रभािकारी
बनाउन यस नगरपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को कमयचारी दरिलधदको अलिनमा रलह
प्रालिलिक कमयचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेिा करारमा लिने काययिाई व्यिलस्थत
गनयका िालग टीकापुर नगर काययपालिकािे लमलत २०७५/०३/२४ मा यो काययलिलि स्िीकृ त गरी जारी
गरे कोछ ।
१.

संलिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस काययलिलिको नाम "टीकापुर नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कमयचारी व्यिस्थापन सम्बधिी
काययलिलि, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो काययलिलि नगर काययपालिकािे लनणयय गरे को लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः लिषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलिलिमाक.

"प्रमुख" भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदयछ ।

ख.

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

"काययलिलि" भन्नािे “टीकापुर नगरपालिकामा करारमा प्रालिलिक कमयचारी व्यिस्थापन सम्बधिी
काययलिलि,२०७५” सम्झनु पदयछ ।

घ.

"कायायिय" भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ ।

ङ.

"प्रालिलिक कमयचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोलजम प्रालिलिक सेिा उपिब्ि गराउने गरी व्यिस्था
भएका कमयचारी सम्झनु पदयछ ।

च.

३.

"सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोलजम गरित अधतिाताय तथा सूलचकरण सलमलत सम्झनु पदयछ ।

काययलिलि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)
तथा स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बधिी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालिलिक कमयचारी करारमा
राख्ने प्रयोजनको िालग यो काययलिलि स्िीकृ त गरी िागू गररएको छ
(२) कायायियिे देहायको सेिासँग सम्बलधित प्रालिलिक कमयचारी यस काययलिलि बमोलजम अिलि तोकी
करारमा राख्न सक्नेछः
(क) इलधजलनयररङ्ग सेिासँग सम्बलधित
(ख) कृ लष सेिासँग सम्बलधित
(ग) पिु सेिासँग सम्बलधित
(घ) िन सेिासँग सम्बलधित
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बलधित
(छ) अधय कु नै प्रालिलिक सेिासँग सम्बलधित ।

४.

छनौट सम्बधिी व्यिस्थाः दफा ३ बमोलजमका प्रालिलिक कमयचारी कायायियिे करारमा राख्ने प्रयोजनको िालग
सूलचकरण तथा छनौट सम्बधिी व्यिस्था देहाय बमोलजम हुनेछः
(१) प्रालिलिक कमयचारीको अनुसूलच - १ बमोलजम स्िीकृ त कायय लििरण बमोलजम पद िा सेिा िेत्र तथा
सम्बलधित सेिा समूहको योग्यता,पाररश्रलमक,सेिा ितय समेत तोकी

सम्बलधित

कायायियको

सूचनापाटी,िेभसाईट तथा अधय कु नै साियजलनक स्थिमा अनुसूची-२ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा
१५(पधर) ददनको सूचना प्रकािन गनुयपनेछ ।
(२) आिेदन फारामको नमूना अनुसूची-३ बमोलजम हुनेछ । आिेदन दस्तुर नगरपालिकाबाट लनिायरण भए
बमोलजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम पनय आएका आिेदनहरु देहायको आिारमा दफा ५ को सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी
सुलचकृ त गनुयपनेछ : सूलचकृ त गनुय पूिय श्रेणीलिलहन बाहेक अधय पदको हकमा आिश्यकता अनुसार
संलिप्तीकरण, लिलखत, मौलखक र प्रयोगात्मक किा मध्ये कु नै पलन लबलि प्रयोग गररनेछ । जस अधतरगत
लिलखत पररिाको हकमा १०० पूणाांङ्क हुनेछ ( लिषयको प्रकृ लत अनुसार प्रयोगात्मक परीिा लिन
आिश्यक भएको खण्डमा लिलखत ७५ र प्रयोगात्मक २५ गरी जम्मा १०० पूणायङ्क हुनेछ ) ।
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क. िैलिक योग्यता िापत - ६० (सािी) अंक, (लिलिष्ट श्रेणी िापत ६०, प्रथम श्रेणी िापत ५५,
ददतीय श्रेणी िापत ५०, तृतीय श्रेणी िापत ४५, (लत्रभुिन लिश्वलिद्याियको अंक गणनाका
आिारमा) ।
ख. कायय अनुभि िापत - १० (दि) अंक (प्रलत िषय २ अंकको दरिे, प्रमालणत लििरण संिग्न भएको
हुनुपने) ।
ग. स्थानीय बालसधदािाई देहाय बमोलजम - १० (दि) अंक
१. सम्बलधित नगरपालिकाको बालसधदा भएमा - १० अंक
२. सम्बलधित लजल्िाको बालसधदा भएमा - ७ अंक
३. सम्बलधित प्रदेिको बालसधदा भएमा —५ अंक
४. सो िाहेक अधय िेत्रको भएमा —३ अंक
घ. अधतिातायमा अलिकतम २० अंक । यस अनुसार अकं प्रदान गदाय धयुनतम ८ (आि) र अलिकतम
१४(चौि) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुयपनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम आिेदन माग गदाय प्रालिलिक कायय (इलधजलनयररं ग, स्िास््य तथा पिु
लचदकत्सा िगायतका अधय िेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणपत्र (िाईसेधस) प्राप्त
गरे का व्यलक्तिे मात्र आिेदन ददन सक्नेछन्
५. प्रालिलिक कमयचारी िाहेक अधय कमयचारी करारमा राख्ने प्रयोजनको िागी स्थालनय सरकार संचािन
ऐन,२०७४ को दफा ८३ (८) िमोलजम

नगरपालिकािे नगर प्रहरी, सिारी चािक, सयि,

ँ ,े र सरसफाई सम्बधिी पदमा
कायायिय सहयोगी, प्िम्िर, ईिेलरिलसयन, चौदकदार, मािी, िगैच
स्थायी पदपूर्तय नगरर सेिा करार बाट पदपूर्तय गनय सदकने छ ।
६. करार सेिा बाट पदपूर्तय गररदा ६० िषय माथी उमेरको व्यलक्तिाई करारमा सम्झौता गरी काममा
िगाईने छै न ।
७. करार सेिा बाट पदपूर्तय भै आएका कमयचारीहरु सेिा बाट बालहररनु पने भएमा देहाय बमोलजमको
सेिा अिलि पूरा गरे का कमयचारीहरुिाई देहायको सुलििा उपिब्ि गराईनेछ ःः
(क) १ देखी ५ िषय सम्म सेिा अिलि पूरा गरे कोिाई खाईपाई आएको १ मलहनाको तिब बराबरको रकम
(ख) ५ देखी १० िषय सम्म सेिा अिलि पूरा गरे कोिाई खाईपाई आएको २ मलहनाको तिब बराबरको रकम
(ग) १० देखी १५ िषय सम्म सेिा अिलि पूरा गरे कोिाई खाईपाई आएको ३ मलहनाको तिब बराबरको
रकम
(घ) १५ िषय भधदा माथी सेिा अिलि पूरा गरे कोिाई खाईपाई आएको ४ मलहनाको तिब बराबरको रकम ,
५.

अधतिायताय र सूलचकरण सलमलतः माग पद संख्याका आिारमा काययलिलिको दफा (४) को उपदफा (३) बमोलजम
उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेदिारिाई प्रारलम्भक छनौट गनय र अधतिायताय समेत लिई सूलचकरणको लसफाररस गनय
देहायको अधतरिाताय तथा सूलचकरण सलमलत रहनेछः

-संयोजक

(क) प्रमुख प्रिासकीय अलिकृ त
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(ख) प्रमुखिे तोके को लिषय लिज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको अलिकृ तस्तरको कमयचारी

-सदस्य
-सदस्य

(ग) नगरपालिकाको लिषयगत िाखा प्रमुख

-सदस्य सलचि

(घ) प्रिासन िाखा प्रमुख

६.

सूलचकरणको लििरण प्रकािन गने : (१) दफा ४ बमोलजम सबैभधदा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारहरु दफा ५
बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको आिारमा कायायियिे उम्मेदिारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, काम
गनय तोदकएको िाखा आदद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूलचकरणको लििरण प्रकािन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सूलचकरण प्रकािन गदाय पद संख्या भधदा दोव्बर संख्यामा िैकलल्पक
उम्मेदिारको सूची समेत प्रकािन गनुप
य नेछ र लसफाररि भएका उम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस
गनुयपनेछ ।
तर आिेदन नै कम परे को अिस्थामा कम उम्मेदिार सुलचकरण गनय सदकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार माध्यमबाट जानकारी
गराई सोको अलभिेख समेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः (१) कायायियिे सूलचकृ त गरे का मुख्य उम्मेदिारिाई ७ (सात) ददनको म्याद ददई करार गनय सूचना
ददनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अििी लभत्र करार सम्झौता गनय आउने सूलचकृ त उम्मेदिारसँग कायायियिे
अनुसूची - १ बमोलजमको कायय-लििरण सलहत अनुसूची - ४ बमोलजमको ढाँचामा करार गनुयपनेछ । उक्त अिलि लभत्र
सम्पकय राख्न नआएमा क्रमिः िैकलल्पक उम्मेदिारिाई सूचना ददई करार गनय सदकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोलजको पत्र कायायियिे प्रालिलिक कमयचारीिाई
ददनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम कायायियिे काययलििरण ददँदा लिषयगत िाखा समेत तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।
(५) यस काययलिलि बमोलजम करार गदाय सामाधयत आर्थयक िषयको श्रािण १ (एक) देलख अको िषयको
असारसम्मका िालग मात्र करार गनुय पनेछ । तर उक्त पदिे गनुयपने काम समाप्त भएमा िा पयायप्त
नभएमा िा कायय प्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा स्थानीय तहिे कामको बोझ र अििी हेरी
करारको अििी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलजम एक आर्थयक िषयको लनलम्त सेिा करारमा लिएको व्यलक्तिाई पुनः अको िषयको
िालग सेिा करारमा लिनु परे मा पुनः पररिण, छनौट र िुरू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्रालिलिक कमयचारीिे स्िेच्छािे करार लनरधतरता गनय नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मलहना अगाडी
कायायियमा लिलखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अधत गरी काम
छोडेमा त्यस्तो व्यलक्तिाई पुनः करारमा काम गने अिसर ददईने छै न ।
(८) यस दफा लिपररतको अिलि उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भधदा बढी रकम भुक्तानी ददएमा त्यसरी
अिलि उल्िेख गने िा रकम भुक्तानी गने कमयचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र
लिभागीय कारिाही समेत गररनेछ ।
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८.

कायय ितय, पाररश्रलमक र अिलि :
(१) यस काययलिलि बमोलजम सेिा करार सम्झौता गररएका प्रालिलिक कमयचारीको मालसक पाररश्रलमक
सम्बलधित तह िा पदको िुरु तिब स्के िमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोलजम
हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोलजम करारमा उल्िेख भए अनुसार
स्थानीय भत्ता उपिब्ि गराउन सदकनेछ ।
(२) कायायियिे कायय-लििरणमा उल्िेख भए बमोलजम प्रगलतको स्थिगत िा िस्तुगत प्रलतिेदनका आिारमा
कायय सम्पादन अनुसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा दफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता,दफल्ड भत्ता िा अधय भत्ता उपिब्ि गराउन सदकने
छै न् ।
(३) कायायियिे करारका प्रालिलिक कमयचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाय लनजिे मलहनाभरी गरे को कामको
लििरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतिेदन तयार गनय िगाई सम्बलधित लिषयगत िाखाको लसफाररिको
आिारमा मात्र भुक्तानी गनुय पनेछ ।
(४) यस काययलिलि बमोलजम प्रालिलिक कमयचारीिे करारमा काम गरे कै आिारमा पलछ कु नै पलन पदमा अस्थायी
िा स्थायी लनयुक्ती हुनाका िालग कु नै पलन दाबी गनय पाउँ ने छैन ।
(५) उपदफा (१) बमोलजम करार गदाय काम िुरु गने लमलत र अधत्य गने लमलत समेत उल्िेख गनुयपनेछ। तर त्यस्तो
करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषय भधदा बढी हुने छैन ।

९.

करार समाप्तीः (१) यस काययलिलि बमोलजम करार गररएको पद िा दरबधदीमा नेपािको संलििान बमोलजम
कमयचारी समायोजन भई खरटई आएमा त्यस्तो व्यलक्तको करार स्ितः अधत्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्रालिलिक कमयचारीको कायय सधतोषजनक नभएको भलन काययरत लिषयगत िाखा
िा कायायियिे लसफाररि गरे मा प्रमुखिे आिश्यक छानलिन गनय िगाई सफाइको मौका ददई कायायियिे जुनसुकै
अिस्थामा करारबाट हटाउन सदकनेछ ।

१०. लिलििः यस काययलिलि कायायधियन क्रममा थप व्यिस्था गनुय परे मा यस काययलिलि तथा प्रचलित कानूनसँग
नबालझने गरी नगरपालिकािे आिश्यक लनणयय गनय सक्नेछ ।

अनुसच
ू ी- १
(बुँदा ४.१सँग सम्बलधित काययलििरणको ढाँचा)
टीकापुर नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
टीकापुर,कै िािी
प्रदेि नं. ७ नेपाि
कायय लििरणको नमुनाः
प्रालिलिक कमयचारीको पद नामः

काम गनुयपने स्थानः

प्रालिलिक कमयचारीको नामः
सुपररिेिकः

प्रलतिेदन पेि गनुयपने अलिकारीः
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कायय लििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसच
ू ी- २
(बुँदा ४.१सँग सम्बलधित आिेदनको ढाँचा)
टीकापुर नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
टीकापुर,कै िािी
प्रदेि नं. ७ नेपाि
करारमा सेिा लिने सम्बधिी सूचना
(सुचना प्रकालित लमलत : २०७ /

/

)

टीकापुर नगरपालिकाको िागी ......(लिषयगत िाखा) मा रहने गरी ..........(पद) को रुपमा देहायको संख्या र
योग्यता भएको प्रालिलिक कमयचारी करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकालित
भएको लमलतिे १५ (पधर) ददन लभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्ि लतरे को रलसद सलहत दरखास्त ददन हुन सम्िलधित
सिैको िालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायय–लििरण, पाररश्रलमक, सेिाका
ितयहरु सलहतको लिस्तृत लििरण कायायियबाट िा िेिसाइट www. ………………. बाट उपिब्ि हुनेछ ।
पद नाम

संख्या

२. िैलिक योग्यता र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. धयूनतम योग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारिाट माधयता प्राप्त लिश्वलिद्याियिाट Ci vi l Engi neeri ng मा स्नातक (B.E) र
कु नै सम्बद्ध लिषयमा लिषयमा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभिको हकमा B.E उतीणय गरी सम्बद्ध काययमा कम्तीमा ...... िषयको कायय अनुभि भएको ।
४. .... िषय उमेर पुरा भई .... िषय ननाघेको हुनुपने ।
५. नेपाि इलधजलनयररङ्ग काउलधसिमा दताय भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अधय प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनुप
य नेः उम्मेदिारको व्यलक्तगत लििरण, िैलिक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलिलप, नेपािी
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप, अनुभिको प्रमालणत प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि कानून
बमोलजम लिलभन्न काउलधसि िा पररषद् िा अधयमा दताय भएको प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न हुनुपनेछ । पेि गररने सबै
प्रलतलिलपको पछाडी उम्मेदिार स्ियंिे हस्तािर गरी प्रमालणत गने ।
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अनुसच
ू ी- ३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बलधित दरखास्त फारामको ढाँचा)
हािसािै लखचेको

टीकापुर नगरपालिका

पासपोटय साईजको पुरै

नगर काययपालिकाको कायायिय

मुखाकृ लत देलखने फोटो

टीकापुर,कै िािी

यहाँ टास्ने र फोटो र

प्रदेि नं. ७ नेपाि

उम्मेदिारिे दस्तखत

फाराममा पने गरी

करारको िालग दरखास्त फाराम
(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बन्धि बबबरण
१.बबज्ञापन नं. :

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

४. श्रे णी /तह :

२. खुला / समाबेसी : ............. ३.पद : .......................

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

ख) िैयलक्तक लििरण
नाम

थर

(देिनागरीमा)
(अंग्रेजी िू िो अिरमा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थायी िे गाना

जारी गने लजल्िा :

लमलत :

क) लजल्िा

ख) न.पा./गा.पा.

ग) िडा नं

घ) टोि :

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.
ईमेि

पत्राचार गने िे गाना :
बाबुको नाम, थर :

जधम लमलत :

बाजेको नाम, थर :

(लि.सं.मा)
हािको उमेर :

(ईलस्ि संितमा)
िषय

मलहना

(ग) िैलिक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चालहने आिश्यक धयूनतम िैलिक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आिश्यक धयूनतम योग्यता

लिश्वलिद्यािय/बोडय/तालिम ददने संस्था

िैलिक उपालि/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रलत

मूि लिषय

ित
िैलिक योग्यता

तालिम
(घ) अनुभि सम्बधिी लििरण
कायायिय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह
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मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय लििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कु नै सजाय पाएको छै न । कु नै कु रा ढाँटे िा िुकाएको िहररएमा
प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेलखत सबै ितय तथा लनयमहरु पािना गनय मधजुर
गदयछु । साथै करारमा उल्िेलखत ितयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभधदा अगािै करारको अधत्य गदाय कलम्तमा ३ मलहनाको पूिय सूचना ददई कायायियमा लनिेदन ददनेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदिारको दस्तखत
दायाँ
बायाँ

लमलत:
कायायियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्िीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः
लमलत :

दरखास्त

स्िीकृ त/अस्िीकृ त

गनेको

दस्तखत
लमलत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेलखत िगायत लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनिायय रुपमा उम्मेदिार आफै िे प्रमालणत गरी पेि गनुय पनेछ ।

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,(२) समकिता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) धयूनतम िैलिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको
प्रलतलिलप, प्रालिलिक कायय (इलधजलनयररङ्ग, स्िास््य तथा पिु लचदकत्सा िगायतका अधय िेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसालयक प्रमाणपत्र (िाईसेधस)को प्रलतलिलप, तालिम र अनुभि
आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आदद ।

8

खण्ड १ संख्या ५ स्थानीय राजपत्र भाग ३ लमलत २०७५|०३|२५
अनुसच
ू ी – ४+
(बुँदा ७.१ सँग सम्बलधित करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

टीकापुर

नगर

काययपालिकाको

कायायिय,(यसपलछ

पलहिो

पि

भलनएको)

र......लजल्िा,

...........नगरपालिका/गाउँ पालिका, िडा नं. ..... बस्ने श्री ....... (यसपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच टीकापुर
नगरपालिकाको.........(इलधजलनयर) को कामकाज गनय गराउन लमलत २०७

/../.. को लनणयय अनुसार देहायका

कायय/ितयको अलिनमा रलह दोश्रो पििे पलहिो पििाई सेिा उपिब्ि गराउन मधजुर भएकािे यो करारको संझौता गरी
एक/एक प्रलत आपसमा बुलझ लियौं ददयौं :
१.

कामकाज सम्बधिमा : दोस्रो पििे आफु िाई तोदकएको संिग्न कायय लििरण अनुसारको कायय पलहिो पििे तोके को
समय र स्थानमा उपलस्थत भई गनुय पनेछ र आिश्यकतानुसार थप काम गनुय पनेछ ।

२.
३.

काम गनुय पने स्थान .....................................।

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक मलहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पििे दोश्रो पििाई
मालसक रुपमा रु. .....(अिरे पी रु......पाररश्रलमक उपिब्ि गराउनेछ ।

४.

आचरणको पािनाः दोश्रो पििे टीकापुर नगरपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भएका आचरण तथा
अनुिासन सम्बधिी व्यिस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।

५.

लिदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अधय कु नै पलन दकलसमको लबदा उपिब्ि हुने छैन । साथै कायायियको
िालग आिश्यक परे को खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेिा उपिब्ि गराउनु पनेछ । यसरी साियजलनक लबदाको
ददनमा कायायियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ददईनेछ ।

६.

कायायिय सम्पलत्तको सुरिाः दोस्रो पििे कायायियको चि अचि सम्पलत्तको नोरसानी िा लहनालमना गरे मा सो को
िलतपूर्तय िा हानी नोरसानीको लबगो दोश्रो पििे पलहिो पििाई ददनु पनेछ ।

७.

गोप्यताः दोस्रो पििे कायायियको कागजपत्र,लजधसी सामान एिं गोप्य कु रा िा कागजात कु नै अनलिकृ त व्यलक्त िा
देििाई उपिब्ि गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सो बाट भएको हानी नोरसानीको
िलतपूर्तय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत रालखनेछ ।

८.

करार अिलिः यो करार २०७.. ।...।....देलख िागु भई २०७.....असार १५ सम्मको िालग हुनेछ ।

९.

काययसम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाय साििसािी
लनरधतरता ददन उपयुक्त देलखएमा काययलिलिको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत अिलिको िालग थप हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको ितयको अधत्यः दोश्रो पििे पलहिो पििाई िगातार ७ (सात) ददन भधदा बढी
उक्त सेिा उपिब्ि नगराएमा, सधतोषजनक सेिा ददन नसके मा अनुपलस्थत रहेको अिलिको पाररश्रलमक
दामासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भधदा बढी सेिा नगरे मा स्ितः यो संझौता पलहिो पििे रद्ध गरी अको ब्यिस्था
गनय िािा पने छै न । दोश्रो पििे िारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अधय कु नै कारणिे सेिा ददन असमथय भएमा िा
काम सधतोषजनक नभएमा िा आचरण सम्बधिी कु राहरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो पिसंगको संझौता रद्ध गनय
सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यलक्त करारमा रालख काम िगाउन बािा पने छैन ।
११. दािी नपुग्नःे दोश्रो पििे यस करार बमोलजम काम गरे कै आिारमा पलछ कु नै पलन पदमा अस्थायी िा स्थायी
लनयुलक्त हुनाका िालग दाबी गनय पाँउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रचलित कानून िागू हुनेः यस संझौतामा उल्िेख नभएको कु रा प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम हुनेछ ।

नगरपालिकाको तफय बाट :

दोस्रोपि(करार गने व्यलक्त):
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हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कायायियको छापः

अनुसच
ू ी- ५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बलधित करार सूचना पत्रको ढाँचा)
टीकापुर नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
टीकापुर,कै िािी
प्रदेि नं. ७ नेपाि

च.नं.

लमलतः

प.सं.

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

लिषयः करार सम्बधिमा ।
तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणययानुसार सूलचकरण गररए बमोलजम ........ (पदको नाम िा काम) का िालग
यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७...।...।..

देलख २०७...।...।... सम्म करारमा रालखएको हुँदा

संिग्न काययितय अनुरुप आफनो काम इमाधदारीपूियक र व्यिसालयक मूल्य माधयता अनुरुप गनुयहुन जानकारी गराइधछ ।
साथै आफ्नो काम कतयव्य पािना गदाय यस टीकापुर नगरपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुप
य ने आचार संलहता
र आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइधछ ।
..........
....
प्रमुख प्रिासकीय अलिकृ त
बोिाथयः
श्री आर्थयक प्रिासन िाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतिेदनका आिारमा सम्झौता बमोलजमको
रकम मालसक रूपमा उपिब्ि गराउनुहुन ।
श्री प्रिासन िाखाः हालजरीको व्यिस्था हुन ।
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श्री िडा कायायिय, ............
टीकापुर नगर काययपालिकाको कायायिय ।

cf1fn],
gfd M– w|'j/fh cfrfo{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
6Lsfk'/ gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
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