
       लमही नगरपालिलकामा करारमा प्रालिलि�क कम�चारी व्यस्थापन सम्न्�ी काय�लिलि�, २०७५

                  लमहि� नगरपाहिलकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवा� र हिवकास हिनमा�णको कार्य�लाई व्र्यवहि��त र प्रभावकारी बनाउन र्यस नगरपाहिलकाको लाहिग नेपाल सरकारले

                 �वीकृत गरेको कम�चारी दरवहि!दको अहिधनमा रहि� प्राहिवहिधक कम�चारीको रिरक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा हिलने कार्य�लाई व्र्यवहि��त

      गन�का लाहिग लमहि� नगर कार्य�पाहिलकाले हिमहित २०७५।०३।१२          मा र्यो कार्य�हिवहिध �वीकृत गरी जारी गरेको छ ।

१.    संलि�प्त नाम र प्रारम्भः

क.    र्यस कार्य�हिवहिधको नाम "        लमहि� नगरपाहिलकामा करारमा प्राहिवहिधक कम�चारी व्र्यव��ापन सम्ब!धी कार्य�हिवहिध, २०७५"    र�केो छ ।

ख.          र्यो कार्य�हिवहिध कार्य�पाहिलकाले हिनण�र्य गरेको हिमहितबाट प्रारम्भ �ुनेछ ।

२.  परिरभाषा : हिव        षर्य वा प्रसंगले अक5 अ�� नलागेमा र्यस कार्य�हिवहिधमा-

क. "प्रमखु"      भ!नाले नगरपाहिलकाको प्रमखु सम्झनु पद�छ ।

ख. "ऐन"  भ ! न ा ल े“    ��ानीर्य सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४”    सम्झनु पद�छ ।

ग. "कार्य�हिवहिध"  भ ! न ा ल े“  लम हि�       नगरपाहिलकामा करारमा प्राहिवहिधक कम�चारी व्र्यव��ापन सम्ब!धी कार्य�हिवहिध, २०७५”    सम्झनु पद�छ ।

घ. "कार्या�लर्य"       भ!नाले नगर कार्य�पाहिलकाको कार्या�लर्य सम्झनु पद�छ ।

ङ. "  प्राहिवहिधक कम�चारी"   भ!नाले दफा ३(२)            बमोहिजम प्राहिवहिधक सेवा उपलब्ध गराउने गरी व्र्यव��ा भएका कम�चारी सम्झनु पद�छ ।

च. "स हिम हित"            भ!नाले दफा ५ बमोहिजम गहि?त अ!तवाता� त�ा सहूिचकरण सहिमहित सम्झनु पद�छ ।

३.      काय�लिलि� लागू हुने �ेत्र र सेाः (१)    ��ानीर्य सरकार सञ्चालन ऐन,       २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)   त�ा ��ानीर्य त�मा

     सेवा प्रवा� सम्ब!धी व्र्यव��ाको दफा १५(४)          बमोहिजम प्राहिवहिधक कम�चारी करारमा राख्ने प्रर्योजनको लाहिग र्यो कार्य�हिवहिध �वीकृत

     गरी लागू गरिरएको छ ।

(२)               कार्या�लर्यले द�ेार्यको सेवासँग सम्बहि!धत प्राहिवहिधक कम�चारी र्यस कार्य�हिवहिध बमोहिजम अवहिध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः

(क)   इहि!जहिनर्यरिरङ्ग सेवासँग सम्बहि!धत

(ख)   कृहिष सेवासँग सम्बहि!धत

(ग)   पशु सेवासँग सम्बहि!धत

(घ)   वन सेवासँग सम्बहि!धत

(ङ)   �वा�थ्र्य सेवासँग सम्बहि!धत

(च) वि�वि�ध से�ा संग सम्वन्धीत र

(छ)      अ!र्य कुनै प्राहिवहिधक सेवासँग सम्बहि!धत ।

४.   छनौट सम्बन्�ी व्यस्थाः             दफा ३ बमोहिजमका प्राहिवहिधक कम�चारी कार्या�लर्यले करारमा राख्ने प्रर्योजनको लाहिग सहूिचकरण त�ा छनौट

     सम्ब!धी व्र्यव��ा द�ेार्य बमोहिजम �ुनेछः

(१)    प्राहिवहिधक कम�चारीको अनसुहूिच-               १ बमोहिजम �वीकृत कार्य� हिववरण बमोहिजम पद वा सेवा के्षत्र त�ा सम्बहि!धत सेवा सम�ूको र्योग्र्यता,

पारिरश्रहिमक,        सेवा शत� समेत तोकी सम्बहि!धत कार्या�लर्यको सचूनापाटी,        वेभसाईट त�ा अ!र्य कुनै साव�जहिनक ��लमा अनसुचूी-२

    बमोहिजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (प ! ध्र)     हिदनको सचूना प्रकाशन गनु�पनSछ ।

(२)    आवेदन फारामको नमनूा अनसुचूी-             ३ बमोहिजम �ुनेछ । आवदेन द�तरु नगरपाहिलकाबाट हिनधा�रण भए बमोहिजम �ुनेछ ।

(३ )  उपदफा (२)               बमोहिजम पन� आएका आवेदन�रु द�ेार्यको आधारमा दफा ५ को सहिमहितले मलू्र्याङ्कन गरी सहुिचकृत गनु�पनSछ : 

क .    शैहिक्षक र्योग्र्यता वापत -  ४० (चाहिलस) अंक, (        हिवहिशष्ट श्रेणी त�ा प्र�म शे्रणी वापत ४० अंक, हिWहितर्य   श्रेणी वापत

       ३५ अंक र ततृीर्य शे्रणी वापत ३० अंक)।

1



      नगर कार्य�पालि�कावाट स्वीकृत लि�तित : २०७५।०३।१२
                प्र�ाणि�कर� लि�तित : २०७५।०३।१२

नगर कार्य�पालि�कावाट संशोधन स्वीकृत लि�तित : २०७६।१०।२९
        संशोधन प्र�ाणि�कर� लि�तित : २०७६।१०।२९
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 द्रष्टव्र्य : CGPA  वा GPA    क ो �क म ा प्र ा प्त CGPA  वा GPA  लाइ� ०.    ४ ले भाग गदा�

           आउने अंकलाइ� १०० ले गणुा गदा� आउने अंकलाइ� प्रहितशत अंक माहिननेछ ।

ख.    कार्य� अनभुव वापत -  १५ (प ! ध्र )  अंक (     प्रहित वष� ३ अंकको दरले,    प्रमाहिणत हिववरण संलग्न भएको

� ु न ु प नS ) ।

ग.   अ!तवाता�मा अहिधकतम ४५  अंक (   र्यस अनसुार अंक           प्रदान गदा� ४० प्रहितशत भ!दा कम र ७० प्रहितशत भ!दा बहिढ

   अंक हिददा कारण खलुाउनपुनS)  ।
(४)  उपदफा (१)       बमोहिजम आवेदन माग गदा� प्राहिवहिधक कार्य� (इहि!जहिनर्यरिरंग,       �वा�थ्र्य त�ा पशु हिचहिकत्सा लगार्यतका अ!र्य क्षेत्र)  क ा ल ा हिग

    आवश्र्यक पनS व्र्यवसाहिर्यक प्रमाणपत्र (लाईसे!स)            प्राप्त गरेका व्र्यहिक्तले मात्र आवदेन हिदन सक्नेछन् भ!ने ब्र्य�ोरा खलुाइ आवदेन माग

 गरिरनेछ ।

५.    अन्ता�ता� र सूलिचकरण सलिमलितः         माग पद संख्र्याका आधारमा कार्य�हिवहिधको दफा ४ को उपदफा(३ )     बमोहिजम उच्चतम अंक प्राप्त

               गरेका उम्मेदवारलाई प्रारहिम्भक छनौट गन� र अ!तवा�ता� समेत हिलई सहूिचकरणको हिसफारिरस गन� द�ेार्यको अ!तरवाता� त�ा सहूिचकरण

 सहिमहित र�नेछः

(क )    प्रमखु प्रशासकीर्य अहिधकृत - संर्योजक

(ख)    नगर प्रमुख      ले तोकेको हिवषर्य हिवज्ञको रुपमा

     सरकारी सेवाको अहिधकृत �तरको कम�चारी - सद�र्य

(ग )   नगरपाहिलकाको कम�चारी प्रशासन  शाखा प्रमखु - सद�र्य

(घ)   समिमति�ले स्थानीय स्�रका सरकारी काया�लयका 
अधि�कृ� स्�रका कम�चारीलार्इ� सदस्यको रूपमा अमन्त्रण गन� सक्नेछ ।

६.     सूलिचकरणको लिरण प्रकाशन गन4 : (१)       दफा ४ को उपदफा ३ (क )    र ३ (ख)    बमोहिजम प्राप्त अंकको आधारमा

       ।उम्मेदवार�रूको अ!तरवाता�को लाहिग संहिक्षप्त सचूी प्रकाशन गरिरनेछ

 १ (क)               दफा ६ को उपदफा १ बमोहिजम छनौट भएका उम्मेदवार�रू मध्र्ये दफा ४ को उपदफा ३(क) कक ककककककककककककक कककक
  हिनधा�रिरत अंक (४५अंक)            को आधारमा औषत उच्चतम अंक प्राप्त गनS उम्मेदवारलाइ अहि!तम सचूीकरणको लाहिग छनौट

  ।गरिरने छ

 १ (ख)         अहि!तम सचूीकरण प्रकाशन गदा� दफा ४ को उपदफा ३(क)  र ३(ख)       ।वापत प्राप्त गरेको अंक जोहिbने छैन

 १ (क)  माहि� (१),  १(क)   र १(ख)         मा जनुसकैु कुरा लेहिखएतापहिन कार्या�लर्य स�र्योगी कम�चारी -  हिपर्यन,  कककक,  बगैचे,

चौकीदार, भा!से, कककककक,          सवारी चालकको �कमा अ!तरवाता� र आवश्र्यकता अनसुार प्रर्योगात्मक परिरक्षा (�लकुा/भारी

ककककक कककककक कककक)          ।को माध्र्यमबाट अहि!तम सचूीकरणके लाहिग छनौट गरिरने छ

(२)  उपदफा (१क)                बमोहिजम सहूिचकरण प्रकाशन गदा� पद संख्र्या भ!दा दोव्बर संख्र्यामा वकैहिल्पक उम्मेदवारको सचूी समेत प्रकाशन गनु�पनSछ र

          हिसफारिरश भएका उम्मेदवार�रुको सचूी सचूना पाटीमा समेत टाँस गनु�पनSछ ।

            तर आवदेन नै कम परेको अव��ामा कम उम्मेदवार सहुिचकरण गन� सहिकनेछ ।

(३ )  उपदफा (१क)             बमोहिजमका र्योग्र्यताक्रममा र�केा उम्मेदवारलाई हिछटो सञ्चार माध्र्यमबाट जानकारी गराई सोको अहिभलेख समेत राख्नपुनSछ

 ।
७.   करार गन4ः (१)       कार्या�लर्यले सहूिचकृत गरेका मखु्र्य उम्मेदवारलाई ७ (स ा त )         हिदनको म्र्याद हिदई करार गन� सचूना हिदनपुनSछ ।

(२)  उपदफा (१)           बमोहिजमको अवधी हिभत्र करार सम्झौता गन� आउने सहूिचकृत उम्मेदवारसँग कार्या�लर्यले अनसुचूी-   १ बमोहिजमको कार्य�-हिववरण

 सहि�त अनसुचूी-                ४ बमोहिजमको ढाँचामा करार गनु�पनSछ । उक्त अवहिध हिभत्र सम्पक� राख्न नआएमा क्रमशः वैकहिल्पक उम्मेदवारलाई सचूना

    हिदई करार गन� सहिकनेछ ।

(३ )  उपदफा (२)     बमोहिजम करार गरे पश्चात अनसुचूी-         ५ बमोहिजको पत्र कार्या�लर्यले प्राहिवहिधक कम�चारीलाई हिदनपुनSछ ।

(४)  उपदफा (२)             बमोहिजम कार्या�लर्यले कार्य�हिववरण हिददँा हिवषर्यगत शाखा समेत तोकी काममा लगाउनु पनSछ ।
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(५)          र्यस कार्य�हिवहिध बमोहिजम करार गदा� सामा!र्यत आहि��क वष�को श्रावण १(एक )        दहेिख अक5 वष�को असारसम्मका लाहिग मात्र करार गनु�

                    पनSछ । तर उक्त पदले गनु�पनS काम समाप्त भएमा वा पर्या�प्त नभएमा वा कार्य� प्रारम्भ नै नभएको अव��ामा नगरपाहिलकाले कामको बोझ

        र अवधी �रेी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।

(६)  उपदफा (५)                  बमोहिजम एक आहि��क वष�को हिनहिम्त सेवा करारमा हिलएको व्र्यहिक्तलाई पनुः अक5 वष�को लाहिग सेवा करारमा हिलनु परेमा पनुः

परिरक्षण,          छनौट र शरुू करार सर� माहिन सम्झौता गरिरनेछ ।

(७)          प्राहिवहिधक कम�चारीले �वेच्छाले करार हिनर!तरता गन� नचा�मेा कम्तीमा १ (एक )      महि�ना अगाbी कार्या�लर्यमा हिलहिखत रुपमा जानकारी

                    गराउनु पनSछ । र्यसरी जानकारी नगराई करार अ!त गरी काम छोbेमा त्र्य�तो व्र्यहिक्तलाई पनुः करारमा काम गनS अवसर हिदईने छैन ।

(८)                     र्यस दफा हिवपरिरतको अवहिध उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख भए भ!दा बढी रकम भकु्तानी हिदएमा त्र्यसरी अवहिध उल्लेख गनS वा रकम

                भकु्तानी गनS कम�चारीको तलव भत्ताबाट कट्टा गरी असलू उपर गरिरनेछ र हिवभागीर्य कारवा�ी समेत गरिरनेछ ।

८.  काय� शत�,     पारिरश्रलिमक र अलि� :  (१)           र्यस कार्य�हिवहिध बमोहिजम सेवा करार सम्झौता गरिरएका प्राहिवहिधक कम�चारीको माहिसक

                   पारिरश्रहिमक सम्बहि!धत त� वा पदको शरुु तलब �केलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोहिजम �ुनेछ । ��ानीर्य भत्ता पाउने

               ��ानमा नेपाल सरकारको दररेट बमोहिजम करारमा उल्लेख भए अनसुार ��ानीर्य भत्ता उपलब्ध गराउन सहिकनेछ ।

(२)   कार्या�लर्यले कार्य�-              हिववरणमा उल्लेख भए बमोहिजम प्रगहितको ��लगत वा व�तगुत प्रहितवेदनका आधारमा कार्य� सम्पादन अनसुार करारमा

           उल्लेख गरी भ्रमण भत्ता वा हिफल्b भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

      तर करार सम्झौतामा उल्लेख नगरिरएको भ्रमण भत्ता,          हिफल्b भत्ता वा अ!र्य भत्ता उपलब्ध गराउन सहिकने छैन् ।

(३ )            कार्या�लर्यले करारका प्राहिवहिधक कम�चारीको पारिरश्रहिमक भकु्तानी गदा� हिनजले महि�नाभरी गरेको कामको हिववरण(Time Sheet)स हि� त क ो

             प्रहितवेदन तर्यार गन� लगाई सम्बहि!धत हिवषर्यगत शाखाको हिसफारिरशको आधारमा मात्र भकु्तानी गनु� पनSछ ।

(४)                  र्यस कार्य�हिवहिध बमोहिजम प्राहिवहिधक कम�चारीले करारमा काम गरेकै आधारमा पहिछ कुनै पहिन पदमा अ��ार्यी वा ��ार्यी हिनर्यकु्ती �ुनका

       लाहिग कुनै पहिन दाबी गन� पाउँने छैन ।

(५) उपदफा(१)                     बमोहिजम करार गदा� काम शरुु गनS हिमहित र अ!त्र्य गनS हिमहित समेत उल्लेख गनु�पनSछ । तर त्र्य�तो करारको अवधी एक पटकमा

१(एक )      वष� भ!दा बढी �ुने छैन ।

९.  करार समाप्तीः (१)               र्यस कार्य�हिवहिध बमोहिजम करार गरिरएको पद वा दरब!दीमा नेपालको संहिवधान बमोहिजम कम�चारी समार्योजन भई

        खहिटई आएमा त्र्य�तो व्र्यहिक्तको करार �वतः अ!त्र्य �ुनेछ ।

(२)               करार सम्झौता गरिरएको प्राहिवहिधक कम�चारीको कार्य� स!तोषजनक नभएको भहिन कार्य�रत हिवषर्यगत शाखाले हिसफारिरश गरेमा कार्या�लर्यले

             छानहिवन गन� लगाई सफाइको मौका हिदई कार्या�लर्यले जनुसकैु अव��ामा करारबाट �टाउन सहिकनेछ ।

१०. लिलि�ः                र्यस कार्य�हिवहिध कार्या�!वर्यन क्रममा �प व्र्यव��ा गनु� परेमा र्यस कार्य�हिवहिध त�ा प्रचहिलत काननूसँग नबाहिझने गरी नगरपाहिलकाले

     आवश्र्यक हिनण�र्य गन� सक्नेछ ।
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 अनसुचूी - १

(  बुँदा ४(१)    सँग सम्बहि!धत कार्य�हिववरणको ढाँचा)

....................   नगर कार्य�पाहिलकको कार्या�लर्य

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

 प्रदशे नं. ..... नेपाल

  काय� लिरणको नमुनाः

    प्राहिवहिधक कम�चारीको पद नामः   काम गनु�पनS ��ानः

   प्राहिवहिधक कम�चारीको नामः

 सपुरिरवेक्षकः     प्रहितवेदन पेश गनु�पनS अहिधकारीः

 काय� लिरणः

१. 

२. 

३.

४.

५.

६.

७.
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 अनसुचूी - २

(  बुँदा ४(१)    सँग सम्बहि!धत आवेदनको ढाँचा)

....................   नगर कार्य�पाहिलकको कार्या�लर्य

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

 प्रदशे नं..., नेपाल

    करारमा सेा लिलने सम्बन्�ी सूचना

(    सचुना प्रकाहिशत हिमहित :   २०७ /    /     )

.........   नगरपाहिलकाको लागी ..............................(  हिवषर्यगत शाखा)    मा र�ने गरी .............................................................(पद)   को रुपमा द�ेार्यको

                    संख्र्या र र्योग्र्यता भएको प्राहिवहिधक कम�चारी करारमा राख्नु पनS भएकाले र्योग्र्यता पगुेका नेपाली नागरिरक�रुले र्यो सचूना प्रकाहिशत भएको हिमहितले १५ (प!घ्र)   हिदन हिभत्र हिदनको

२:                    ।०० बजेसम्म राज�व हितरेको रहिसद सहि�त दरखा�त हिदन �ुन सम्वहि!धत सवैको लाहिग र्यो सचूना प्रकाशन गरिरएको छ र्यसको फाराम,   दरखा�त द�तरु,  –कार्य� हिववरण,

पारिरश्रहिमक,         सेवाका शत��रु सहि�तको हिव�ततृ हिववरण कार्या�लर्यबाट वा वेवसाइट www. ……………….      बाट उपलब्ध �ुनेछ ।

 पद नाम संख्र्या

२.    शैलि�क योग्यता र अनुभ  :  
१.   नेपाली नागरिरक ।

२.   !र्यनूतम र्योग्र्यता (      नेपाल सरकारवाट मा!र्यता प्राप्त हिवश्वहिवद्यालर्यवाट ........   मा �नातक B.E       र कुनै सम्बद्ध हिवषर्यमा �नातकोत्तर गरेको ।

३.   अनभुवको �कमा B.E      उतीण� गरी सम्बद्ध कार्य�मा कम्तीमा ......       वष�को कार्य� अनभुव भएको ।

४. ....     वष� उमेर परुा भई ....    वष� ननाघेको �ुनपुनS ।

५.      नेपाल इहि!जहिनर्यरिरङ्ग काउहि!सलमा दता� भएको (प्रमाणपत्र) ।

६.      अ!र्य प्रचहिलत काननुWारा अर्योग्र्य नभएको ।

३.   दरखास्तसाथ संलग्न गनु�पन4ः   उम्मेदवारको व्र्यहिक्तगत हिववरण,    शैहिक्षक र्योग्र्यताको प्रमाहिणत प्रहितहिलहिप,     नेपाली नागरिरकताको प्रमाणपत्रको प्रमाहिणत प्रहितहिलहिप, अनभुवको

                      प्रमाहिणत प्रहितहिलहिप त�ा प्रचहिलत नेपाल काननू बमोहिजम हिवहिभ!न काउहि!सल वा परिरषद् वा अ!र्यमा दता� भएको प्रमाहिणत प्रहितहिलहिप संलग्न �ुनपुनSछ । पेश गरिरने सबै

         प्रहितहिलहिपको पछाbी उम्मेदवार �वर्यंले ��ताक्षर गरी प्रमाहिणत गनS ।

 अनसुचूी - ३

(  बुँदा ४.      २ सँग सम्बहि!धत दरखा�त फारामको ढाँचा)

....................नगर/   गाउँ कार्य�पाहिलकको कार्या�लर्य

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

 प्रदशे नं..., नपेाल

   करारको लालिग दरखास्त फाराम

(क)  वरै्यहिक्तक हिववरण

 नाम �र (दवेनागरीमा)

(   अंगे्रजी ?ूलो अक्षरमा) हिलङ्ग:

 नागरिरकता नं:    जारी गनS हिजल्ला :  हिमहित :

 ��ार्यी ?ेगाना क) हिजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग)  वbा नं

घ)  टोल : ङ) माग�/  घर नं. : च)  फो नं.

5

     �ालसालै हिखचेको पासपोट� साईजको पुरै

       मखुाकृहित देहिखने फोटो र्य�ाँ टा�ने र फोटो

     र फाराममा पनS गरी उम्मेदवारले द�तखत
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   पत्राचार गनS ?ेगाना : ईमेल

 बाबकुो नाम,  �र :   ज!म हिमहित :            (हिव.सं.मा)              (  ईहि�व संवतमा)

 बाजेको नाम,  �र :   �ालको उमेर :                         वष� महि�ना

(ख)  शैहिक्षक र्योग्र्यता/  ताहिलम (          दरखा�त फाराम भरेको पदको लाहिग चाहि�ने आवश्र्यक !र्यनूतम शैहिक्षक र्योग्र्यता/    ताहिलम मात्र उल्लेख गनS)

  आश्यक न्यूनतम योग्यता लिश्वलिद्यालय/बोर्ड�/   तालिलम लिदने संस्था  शैलि�क उपालि�/तालिलम संकाय शे्रणी/प्रलितशत  मूल लिषय

 शैहिक्षक र्योग्र्यता

ताहिलम

(ग)   अनुभ सम्बन्�ी लिरण

काया�लय पद सेा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार
अलि�

दलेिख सम्म

                               मैले र्यस दरखा�तमा खलुाएका सम्पणू� हिववरण�रु सत्र्य छन् । दरखा�त बुझाएको पदको सचूनाको लाहिग अर्योग्र्य ?�रिरने गरी कुनै सजार्य पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ?�रिरएमा प्रचहिलत कानून बमोहिजम स�नेछु/        बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गनS भनी प्रचहिलत कानून

                                      त�ा र्यस दरखा�त फारामका पषृ्ठ�रुमा उल्लेहिखत सबै शत� त�ा हिनर्यम�रु पालना गन� म!जरु गद�छु । सा�ै करारमा उल्लेहिखत शत��रु पणू� रुपमा पालना गनSछु र करारको समर्यभ!दा अगावै करारको अ!त्र्य गदा� कहिम्तमा ३ महि�नाको पवू� सचूना हिदई कार्या�लर्यमा हिनवेदन हिदनेछु ।

  उम्मेदारको ल्याप्चे सहीछाप  उम्मेदारको दस्तखत
दायाँ बायाँ

लिमलित:

 कार्या�लर्यले भनSः

रहिसद/  भौचर नं. :  रोल नं. :

      दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण :

     दरखा�त रुजु गनSको नाम र द�तखतः

 हिमहित :

 दरखा�त �वीकृत/   अ�वीकृत गनSको द�तखत

 हिमहित :

 द्रष्टव्र्य :                 दरखा�त सा� सचूनामा उल्लेहिखत लगार्यत हिनम्नहिलहिखत कागजात�रु अहिनवार्य� रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाहिणत गरी पेश गनु� पनSछ ।

(१)    नेपाली नागरिरकताको प्रमाणपत्रको प्रहितहिलहिप, (२)        समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्यक पनSमा सो को प्रहितहिलहिप, (३)        !र्यनूतम शैहिक्षक र्योग्र्यताको प्रमाणपत्र र चारिरहित्रक प्रमाणपत्रको प्रहितहिलहिप,   प्राहिवहिधक कार्य� (इहि!जहिनर्यरिरङ्ग,       �वा�थ्र्य त�ा पशु हिचहिकत्सा लगार्यतका अ!र्य क्षेत्र) का

     लाहिग आवश्र्यक पनS व्र्यवसाहिर्यक प्रमाणपत्र (लाईसे!स)  को प्रहितहिलहिप,        ताहिलम र अनुभव आवश्र्यक पनSमा सो समेतको प्रहितहिलहिप,  आहिद ।
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 अनुसूची - ४

(  बुँदा ७.      १ सँग सम्बहि!धत करार सम्झौताको ढाँचा)

 करार सम्झौता

.........    नगर कार्य�पाहिलकाको कार्या�लर्य,  (    र्यसपहिछ पहि�लो पक्ष भहिनएको)  क  ....................हिजल्ला,  ...................ककककककककक,   वbा नं.  .....  ककककक कककक

............................................................ (    र्यसपहिछ दोश्रो पक्ष भहिनएको)  कक ककक .....  ककककककककककक .................................................(इहि!जहिनर्यर)   को कामकाज

      गन� गराउन हिमहित २०७ /......./......      को हिनण�र्य अनसुार द�ेार्यका कार्य�/                शत�को अहिधनमा रहि� दोश्रो पक्षले पहि�लो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन म!जरु भएकाले र्यो करारको संझौता गरी

एक/       एक प्रहित आपसमा बहुिझ हिलर्यौं हिदर्यौं :

१.   कामकाज सम्बन्�मा :                     दोस्रो पक्षले आफुलाई तोहिकएको संलग्न कार्य� हिववरण अनसुारको कार्य� पहि�लो पक्षले तोकेको समर्य र ��ानमा उपहि��त भई गनु� पनSछ र आवश्र्यकतानसुार

    ।�प काम गनु� पनSछ

२.    काम गनु� पन4 स्थान :...............................................................  ।
३.       करारमा काम गरे बापत पाँउने पारिरश्रलिमक :    प्रत्र्येक महि�ना व्र्यहितत भएपहिछ,        पहि�लो पक्षले दोश्रो पक्षलाई माहिसक रुपमा रु.  ...................(अक्षरेपी

कक. .......................     ।पारिरश्रहिमक उपलब्ध गराउनेछ

४.  आचरणको पालनाः कककककक कककककक ...               ।नगरपाहिलकाको प्रचहिलत काननूमा ब्र्यव��ा भएका आचरण त�ा अनशुासन सम्ब!धी व्र्यव��ा�रु पालना गनु� पनSछ

५. लिदाः                         ।दोस्रो पक्षलाई साब�जहिनक हिबदा बा�के अ!र्य कुनै पहिन हिकहिसमको हिबदा उपलब्ध �ुने छैन सा�ै कार्या�लर्यको लाहिग आवश्र्यक परेको खण्bमा हिबदाको हिदनमा पहिन सेवा उपलब्ध

                    । ।गराउनु पनSछ र्यसरी साव�जहिनक हिबदाको हिदनमा कार्या�लर्यमा काम लगाए बापत माहिसक करार रकमको दामासा�ीले रकम दोश्रो पक्षलाई हिदईनेछ

६.    काया�लय सम्पलिIको सुर�ाः                     दोस्रो पक्षले कार्या�लर्यको चल अचल सम्पहित्तको नोक्सानी वा हि�नाहिमना गरेमा सो को क्षहितपहूित� वा �ानी नोक्सानीको हिबगो दोश्रो पक्षले पहि�लो पक्षलाई

  ।हिदनु पनSछ

७. गोप्यताः    दोस्रो पक्षले कार्या�लर्यको कागजपत्र,                   हिज!सी सामान एवं गोप्र्य कुरा वा कागजात कुनै अनहिधकृत व्र्यहिक्त वा दशेलाई उपलब्ध गराएको प्रमाहिणत भएमा दोस्रो पक्षलाई करारबाट

     �टाई सोबाट भएको �ानी नोक्सानीको क्षहित            ।पहूित� दोश्रो पक्षबाट भराईनछे र कालो सचूीमा समेत राहिखनछे

८.  करार अलि�ः   र्यो करार २०७...  ।........।..........    दहेिख लागु भई २०७.....       असार १५ सम्मको लाहिग �नुेछ ।

९.  काय�सम्पादन मूल्यांकनः                     पहि�लो पक्षले दोस्रो पक्षको कार्य� सम्पादन मलू्र्यांकन गनS र सो मलू्र्यांकन गदा� सालवसाली हिनर!तरता हिदन उपर्यकु्त दहेिखएमा कार्य�हिवहिधको दफा ९ बमोहिजम

       ।करार हिनहिश्चत अवहिधको लाहिग �प �ुन सक्नेछ

१०.       पारिरश्रलिमक कट्टी र करार सेाको शत�को अन्त्यः       दोश्रो पक्षले पहि�लो पक्षलाई लगातार ७ (ककक)       हिदन भ!दा बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगराएमा,    स!तोषजनक सेवा हिदन नसकेमा

                           अनपुहि��त र�केो अवहिधको पारिरश्रहिमक दामासाहि�ले कट्टा गरिरनछे र सो भ!दा बढी सेवा नगरेमा �वतः र्यो संझौता पहि�लो पक्षले रद्ध गरी अक5 ब्र्यव��ा गन� वाधा पनS छैन । दोश्रो

                         पक्षले शारिररीक रुपमा अ�व�� भई वा अ!र्य कुनै कारणले सेवा हिदन असम�� भएमा वा काम स!तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्ब!धी कुरा�रु बराबर उल्लघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको

                 ।संझौता रद्ध गन� सक्नछे र हिनजको सट्टा अक5 व्र्यहिक्त करारमा राहिख काम लगाउन बाधा पनS छैन

११.  दाी नपुग्नेः                      दोश्रो पक्षले र्यस करार बमोहिजम काम गरेकै आधारमा पहिछ कुनै पहिन पदमा अ��ार्यी वा ��ार्यी हिनर्यहुिक्त �नुाका लाहिग दाबी गन� पाउने छैन/   ।गनS छैन

१२.    प्रचलिलत कानून लागू हुनेः            र्यस संझौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रचहिलत नेपाल काननू बमोहिजम �ुनेछ ।

 प्रथम प�     (   नगरपालिलकाको तफ� बाट  ):     दोस्रो प�  (    करार गन4 व्यलिM  ):   

 ��ताक्षर :  ��ताक्षर :

ककक :   ककक :
कक :  ?ेगाना : 

  कार्या�लर्यको छापः
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 अनसुचूी - ५

(  बुँदा ७.       २ सँग सम्बहि!धत करार सचूना पत्रको ढाँचा)

....................   नगर कार्य�पाहिलकको कार्या�लर्य

 प्रदशे नं..., ककककक

क.नं.  हिमहितः

क.सं.

कककक ........................................,
 ?ेगाना .........................

 हिवषर्यः   करार सम्बन्�मा ।

  तपाईलाई हिमहित २०७...।....।...      हिनण�र्यानसुार सहूिचकरण गरिरए बमोहिजम ............................  (    पदको नाम वा काम)       का लाहिग र्यसैसा� संलग्न करार (सम्झौता)   बमोहिजम हिमहित

२०७....।....।...   दहेिख २०७....।.....।....                    ।सम्म करारमा राहिखएको �ुदँा संलग्न कार्य�शत� अनरुुप आफनो काम इमा!दारीपूव�क र व्र्यवसाहिर्यक मलू्र्य मा!र्यता अनरुुप गनु��नु जानकारी गराइ!छ

                     ।सा�ै आफ्नो काम कत�व्र्य पालना गदा� र्यस नगरपाहिलकाको कम�चारीले पालना गनु�पनS आचार संहि�ता र आचरणको समते परिरपालना �ुन जानकारी गराइ!छ

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

  प्रमखु प्रशासकीर्य अहिधकृत

बो�ाथ�ः

     श्री आहि��क प्रशासन शाखाः प्रमाहिणत �ाहिजर/Time Sheet            ।सहि�तको प्रहितवेदनका आधारमा सम्झौता बमोहिजमको रकम माहिसक रूपमा उपलब्ध गराउन�ुुन

       ।श्री प्रशासन शाखाः �ाहिजरीको व्र्यव��ा �ुन

  श्री वbा कार्या�लर्य, .................................... 

लम � ी     ।नगर कार्य�पाहिलकाको कार्या�लर्य
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