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प्रस्तावना: जिरी नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनमामणको
कायमिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन यस नगरपालिकाको िालग नेपाि
सरकार तथा नगरसभािे स्वीकृत गरे को कममचारी दरवजन्दको अलधनमा रवह
प्राववलधक कममचारी तथा सहयोगीस्तर को ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा
सेवा करारमा लिने कायमिाई व्यवजस्थत गनम बान्छनीय भएकोिे ,
प्रशासकीय कायमववलध (लनयलमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलधकार
प्रयोग गरर नगरकायमपालिकािे यो कायमववलध िारी गरे कोछ ।
कायमपालिकाबाट स्वीकृत लमलत २०७५ /०३ /२८ गते
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भः
क.

यस कायमववलधको नाम "जिरी नगरपालिकामा करारमा कममचारी व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायमववलध, २०७५" रहे को छ ।

ख.
२.

यो कायमववलध सम्बत २०७५ श्रावण १ गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषाः ववषय वा प्रसं गिे अको अथम निागेमा यस कायमववलधमाक.

"प्रमुख" भन्नािे क्रमशः जिरी नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदमछ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदमछ ।

ग.

"कायमववलध" भन्नािे “जिरी नगरपालिकामा करारमा प्राववलधक कममचारी
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमववलध, २०७५” सम्झनु पदमछ ।

घ.

"कायामिय" भन्नािे नगर कायमपालिकाको कायामिय सम्झनु पदमछ ।

ङ.

"प्राववलधक कममचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोजिम प्राववलधक सेवा उपिब्ध
गराउने गरी व्यवस्था भएका कममचारी सम्झनु पदमछ ।

च.

"सलमलत" भन्नािे दफा ५ बमोजिम गदित अन्तवाताम तथा सूजचकरण सलमलत
सम्झनु पदमछ ।

३.

कायमववलध िागू हुने िेत्र र सेवाः
(१)

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा
(७) तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा
१५(४) बमोजिम प्राववलधक कममचारी करारमा राख्ने प्रयोिनको
िालग यो कायमववलध स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।
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(२)

कायामियिे दे हायको सेवासँग सम्बजन्धत प्राववलधक कममचारी र
सहयोगी स्तरका कममचारी यस कायमववलध बमोजिम अवलध तोकी
करारमा राख्न सक्नेछः
(क)

इजन्िलनयररङ्ग सेवासँग सम्बजन्धत

(ख)

ँ सम्बजन्धत
कृवष सेवासग

(ग)

पशु सेवासँग सम्बजन्धत

(घ)

ँ सम्बजन्धत
वन सेवासग

(ङ)

ँ सम्बजन्धत
स्वास््य सेवासग

(च)

नगर प्रहरी, बारुणयन्त्र सम्बजन्ध कममचारी, सवारी चािक,
कायामिय सहयोगी, चौकीदार, मािी, कुजचकार आदद िस्ता
सहयोगी स्तरका पदमा रहने कममचारी,

(छ)
४.

ँ सम्बजन्धत कममचारी ।
अन्य कुनै प्राववलधक सेवासग

छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ३ बमोजिमका प्राववलधक कममचारी
कायामियिे करारमा राख्ने प्रयोिनको िालग सूजचकरण तथा छनौट सम्बन्धी
व्यवस्था दे हाय बमोजिम हुनेछ ।
तर सहयोगी स्तरका दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (च) बमोजिमका
पदको िालग अनुभवको अंक र अन्तरवातामको प्राप्तांकको आधारमा छनोट
गनम सवकनेछ ।
(१)

प्राववलधक कममचारीको अनुसूजच - १ बमोजिम स्वीकृत कायम वववरण
बमोजिम पद वा सेवा िेत्र तथा सम्बजन्धत सेवा समूहको योग्यता,
पाररश्रलमक,

सेवा

शतम

समेत

तोकी

सम्बजन्धत

कायामियको

सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै सावमिलनक स्थिमा अनुसूची
- २ बमोजिमको ढाँचामा कम्तीमा

७

(सात) ददनको सूचना

प्रकाशन गनुप
म नेछ ।
(२)

आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोजिम हुनेछ । आवेदन दस्तुर
सो पदको िालग िोकसेवा आयोगबाट लनधामरण भए बमोजिम हुनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) बमोजिम पनम आएका आवेदनहरु दे हायको आधारमा
दफा ५ बमोजिमको सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सुजचकृत गनुप
म नेछ :
क.

शैजिक योग्यता वापत ५० (पचास) अंक, (ववजशष्ट श्रे णी
वापत ५० , प्रथम श्रे णी वापत ४५ , वितीय श्रे णी वापत
४०, तृतीय श्रे णी वापत ३५, (लत्रभ ुवन ववश्वववद्याियको अंक
गणनाका आधारमा) ।

ख.

कायम अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रलत वषम २ अंकको
दरिे, प्रमाजणत वववरण सं िग्न भएको हुनपु ने) ।

ग.

घ.

स्थानीय बालसन्दािाई दे हाय बमोजिम - १० (दश) अंक
१.

जिरी नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक

२.

दोिखा जिल्िाको बालसन्दा भएमा - ५ अंक

अन्तवाताममा अलधकतम ३० अंक । यस अनुसार अकं प्रदान
गदाम न्युनतम १२

(बाह्र) र अलधकतम २१

(एक्काइस)

को सीमालभत्र रही प्रदान गनुप
म नेछ ।
(४)

उपदफा (१) बमोजिम आवेदन माग गदाम प्राववलधक कायम
(इजन्िलनयररं ग, स्वास््य तथा पशु जचवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र)
का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त
गरे का व्यजक्तिे मात्र आवेदन ददन सक्नेछन् ।
ु ै िेजखएको भए पलन कुनै प्रालबलधक पदमा माग भन्दा
मालथ िेसक
लनकै बढी दरखास्त परे मा लिजखत परीिा समेत लिने गरर सलमलतिे
लनणमय गनम सक्नेछ ।

५.

अन्तवामताम र सूजचकरण सलमलतः माग पद सं ख्याका आधारमा कायमववलधको दफा (४)
को उपदफा (३) को खण्ड (क),(ख) र (ग) बमोजिम उच्चतम अं क प्राप्त गरे का
उम्मेदवारिाई प्रारजम्भक छनौट गनम र अन्तवामताम समेत लिई सूजचकरणको लसफाररस
गनम दे हायको अन्तरवाताम तथा सूजचकरण सलमलत रहनेछः
(क)

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत - सं योिक

(ख)

प्रमुखिे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपमा सरकारी सेवाको अलधकृत
स्तरको कममचारी - सदस्य

(ग)

नगरपालिकाको ववषयगत शाखा प्रमुख - सदस्य सजचब
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६.

सूजचकरणको वववरण प्रकाशन गने :
(१)

दफा ४ बमोजिम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दफा
५

बमोजिमको

सलमलतको

लसफाररसको

आधारमा

कायामियिे

उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, काम गनम तोवकएको
शाखा आदद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूजचकरणको
वववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम सूजचकरण प्रकाशन गदाम उपिब्ध भएसम्म
माग

गरे को

पद

सं ख्या

भन्दा

दोव्बर

सं ख्यामा

वैकजल्पक

उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुप
म नेछ र लसफाररश भएका
उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुप
म नेछ ।
तर आवेदन नै कम परे को अवस्थामा कम उम्मेदवार सुजचकरण
गनम सवकनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोजिमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार
माध्यमबाट िानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः
(१)

कायामियिे सूजचकृत गरे का मुख्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) ददनको
म्याद ददई करार गनम सूचना ददनुपनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोजिमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनम आउने
सूजचकृत उम्मेदवारसँग कायामियिे अनुसूची - १ बमोजिमको कायमवववरण सवहत अनुसूची – ४ बमोजिमको ढाँचामा करार गनुप
म नेछ ।
उक्त अवलध लभत्र सम्पकम राख्न नआएमा क्रमशः वैकजल्पक
उम्मेदवारिाई सूचना ददई करार गनम सवकनेछ ।

(३)

उपदफा (२) बमोजिम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोजिको
पत्र कायामियिे प्राववलधक कममचारीिाई ददनुपनेछ ।

(४)

उपदफा (२) बमोजिम कायामियिे कायमवववरण ददँदा ववषयगत
शाखा समेत तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।

(५)

यस कायमववलध बमोजिम करार गदाम सामान्यत आलथमक वषमको श्रावण
१ (एक) दे जख अको वषमको असारसम्मका िालग मात्र करार गनुम
पनेछ । तर उक्त पदिे गनुप
म ने काम समाप्त भएमा वा पयामप्त
नभएमा वा कायमप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहिे कामको
बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
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(६)

उपदफा (५) बमोजिम एक आलथमक वषमको लनजम्त सेवा करारमा
लिएको व्यजक्तिाई पुनः अको वषमको िालग सेवा करारमा लिनु
परे मा

(७)

शुरू करार सरह मालन पुनः सम्झौता गररनेछ ।

प्राववलधक कममचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गनम नचाहेमा
कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी कायामियमा लिजखत रुपमा
िानकारी गराउनु पनेछ । यसरी िानकारी नगराई करार अन्त
गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यजक्तिाई पुनः करारमा काम गने अवसर
नददन सवकनेछ ।

८.

कायम शतम, पाररश्रलमक र अवलध :
(१)

यस कायमववलध बमोजिम सेवा करार सम्झौता गररएका प्राववलधक
कममचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बजन्धत तह वा पदको शुरु तिब
स्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोजिम हुनछ
े ।
स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोजिम करारमा
उल्िेख भए अनुसार स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।

(२)

कायामियिे कायम-वववरणमा उल्िेख भए बमोजिम प्रगलतको स्थिगत
वा वस्तुगत प्रलतवेदनका आधारमा कायम सम्पादन अनुसार करारमा
उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता
वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सवकने छै न ् ।

(३)

कायामियिे करारका प्राववलधक कममचारीको पाररश्रलमक भ ुक्तानी गदाम
लनििे मवहनाभरी गरे को कामको वववरण तयार गनम िगाई सम्बजन्धत
ववषयगत शाखाको लसफाररशको आधारमा भ ुक्तानी गनुम पनेछ ।

(४)

यस कायमववलध बमोजिम प्राववलधक कममचारीिे करारमा काम गरे कै
आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयुक्ती हुनका
िालग कुनै पलन प्रकारको दाबी गनम पाउँने छै न ।

(५)

उपदफा (१) बमोजिम करार गदाम काम शुरु गने लमलत र अन्त्य
गने लमलत समेत उल्िेख गनुप
म नेछ। तर त्यस्तो करारको अवधी
एक पटकमा १ (एक) वषम भन्दा बढी हुने छै न ।
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९.

करार समाप्तीः (१) यस कायमववलध बमोजिम करार गररएको पद वा
दरबन्दीमा नेपािको सं ववधान बमोजिम कममचारी समायोिन भई खवटई
आएमा त्यस्तो व्यजक्तको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कममचारीको कायम सन्तोषिनक
नभएको भलन कायमरत ववषयगत शाखा वा कायामियिे लसफाररश गरे मा
प्रमुखिे आवश्यक छानववन गनम िगाई सफाइको मौका ददई कायामियिे
िुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।

१०. ववववधः यस कायमववलध कायामन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुम परे मा यस
ँ
कायमववलध तथा प्रचलित कानूनसग
नबाजझने गरी नगरकायमपालिकािे
आवश्यक लनणमय गनम सक्नेछ ।सो लनणमयिाई

यस कायमववलधको अलभन्न

अंग मलननेछ ।
प्रमाणीकरण लमलत २०७५/०३/३१
आज्ञािे
चक्रपाणी शमाम
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
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अनुसूची - १
ँ ा ४.१सग
ँ सम्बजन्धत कायमवववरणको ढाँचा)
(बुद

जिरी नगरकायमपालिकको कायामिय
दोिखा
प्रदे श नं. ३ नेपाि
कायम वववरणको नमुनाः
कममचारीको पद नामः
काम गनुप
म ने स्थानः
कममचारीको नामः

सुपररवेिकः

प्रलतवेदन पेश गनुप
म ने अलधकारीः

कायम वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची – २

ँ ा ४.१सँग सम्बजन्धत आवेदनको ढाँचा)
(बुद
जिरी नगरकायमपालिकको कायामिय
दोिखा

प्रदे श नं ३, नेपाि

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
(सुचना प्रकाजशत लमलत : २०७ /

/

)

जिरी नगरपालिकाको िागी ..............................(ववषयगत शाखा) मा रहने
गरी .............................................................(पद) को रुपमा दे हायको
सं ख्या र योग्यता भएको प्राववलधक कममचारी करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता
पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतिे ७

(सात

ददन

लभत्र ददनको २:०० बिेसम्म जिरी नगरपालिकामा रािस्व बुझाएको रलसद सवहत
दरखास्त ददन हुन सम्वजन्धत सवैको िानाकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ । दरखास्त फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायम–वववरण, पाररश्रलमक,
सेवाका

शतमहरु

सवहतको

ववस्तृत

वववरण

कायामियबाट

वा

वेवसाइट

www.jirimun.gov.np बाट उपिब्ध हुनेछ ।
पद नाम

२.

सं ख्या

शैजिक योग्यता र अनुभव (नमुना) :
१.

नेपािी नागररक ।

२.

न्यूनतम

योग्यता

(िस्तैः

नेपाि

सरकारवाट

मान्यता

प्राप्त

ववश्वववद्याियवाट Civil Engineering मा स्नातक (B.E) र कुनै
सम्बि ववषयमा ववषयमा स्नातकोत्तर गरे को ।
३.

अनुभवको हकमा B.E उतीणम गरी सम्बि कायममा कम्तीमा ......
वषमको कायम अनुभव भएको ।
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३.

४.

.... वषम उमेर पुरा भई .... वषम ननाघेको हुनपु ने ।

५.

नेपाि इजन्िलनयररङ्ग काउजन्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) ।

६.

अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।

दरखास्तमा संिग्न गनुप
म नेः उम्मेदवारको व्यजक्तगत वववरण, शैजिक
योग्यताको प्रमाजणत प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाजणत
प्रलतलिवप, अनुभवको प्रमाजणत प्रलतलिवप तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोजिम
ववलभन्न काउजन्सि वा पररषद् वा अन्यमा दताम भएको प्रमाजणत प्रलतलिवप
सं िग्न हुनपु नेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वयंिे
हस्तािर गरी प्रमाजणत गनुप
म नेछ ।
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अनुसूची - ३
ँ ा ४.२ सग
ँ सम्बजन्धत दरखास्त फारामको ढाँचा)
(बुद
जिरी नगरकायमपालिकको कायामिय
दोिखा
प्रदे श नं ३, नेपाि

करारको िालग दरखास्त फाराम
(क)

वैयजक्तक वववरण
नाम

थर

(दे वनागरीमा)
(अं ग्रि
े ी िू िो अिरमा)

नागररकता नं:
स्थायी

लिङ्ग:
िारी गने जिल्िा :

लमलत :

क) जिल्िा

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) मागम/घर नं. :

च) फो नं.

िे गाना
पत्राचार गने िे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

िन्म लमलत :

बािेको नाम, थर :
(ख)

(वव.सं .मा)

हािको उमेर :

(ईजस्व सं वतमा)
वषम

मवहना

शैजिक योग्यता/तालिम(दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चावहने आवश्यक न्यूनतम शैजिक
योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)

आवश्यक न्यूनतम
योग्यता

ववश्वववद्यािय/बोडम/तालिम

शैजिक

ददने सं स्था

उपालध/तालिम

मूि

सं काय श्रे णी/प्रलतशत

ववषय

शैजिक योग्यता
तालिम
(ग)

अनुभव सम्बन्धी वववरण

कायामिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

11

स्थायी/अस्थायी/करार

अवलध
दे जख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणम वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको

सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सिाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको

िहररएमा प्रचलित कानून बमोजिम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी
प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेजखत सबै शतम तथा लनयमहरु
पािना गनम मन्िुर गदमछु । साथै करारमा उल्िेजखत शतमहरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र

करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाम कजम्तमा ३ मवहनाको पूव म सूचना ददई
कायामियमा लनवेदन ददनेछु ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारको
दस्तखत

बायाँ

लमलत:
कायामियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुिु गनेको नाम र

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको

दस्तखतः

दस्तखत

लमलत :

लमलत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेजखत िगायत लनम्नलिजखत कागिातहरु अलनवायम
रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाजणत गरी पेश गनुम पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, (२) समकिता र सम्बि आवश्यक
पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्यूनतम शैजिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक
प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कायम (इजन्िलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु जचवकत्सा
िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को
प्रलतलिवप, तालिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद ।
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अनुसूची - ४
ँ ा ७.१ सग
ँ सम्बजन्धत करार सम्झौताको ढाँचा)
(बुद
करार सम्झौता

जिरी नगर कायमपालिकाको कायामिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र
....................जिल्िा, ...................नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा नं. .....
बस्ने श्री ............................................................ (यसपलछ दोश्रो पि
भलनएको) का बीच जिरी नगरपालिकाको .................................(इजन्िलनयर)
को कामकाि गनम गराउन लमलत २०७ ...../......./...... को लनणमय अनुसार
दे हायका कायम/शतमको अलधनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध
गराउन मन्िुर भएकािे यो करारको सं झौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बुजझ
लियौं ददयौं :
१.

कामकाि सम्बन्धमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको सं िग्न कायम
वववरण अनुसारको कायम पवहिो पििे तोकेको समय र स्थानमा उपजस्थत
भई गनुम पनेछ र आवश्यकतानुसार थप काम गनुम पनेछ ।

२.

काम गनुम पने स्थान : ............................................................।

३.

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक मवहना व्यलतत भएपलछ,
पवहिो पििे दोश्रो पििाई मालसक रुपमा रु. ...................(अिरे पी
रु. ........................................................... पाररश्रलमक उपिब्ध
गराउनेछ ।

४.

आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित
कानूनमा ब्यवस्था भएका आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
पािना गनुम पनेछ ।
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५.

ववदाः दोस्रो पििाई साबमिलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन वकलसमको
लबदा उपिब्ध हुने छै न । साथै कायामियको िालग आवश्यक परे को खण्डमा
लबदाको ददनमा पलन सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी सावमिलनक
लबदाको ददनमा कायामियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको
दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ददईनेछ ।

६.

कायामिय सम्पजत्तको सुरिाः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि सम्पजत्तको
नोक्सानी वा वहनालमना गरे मा सो को िलतपूलतम वा हानी नोक्सानीको लबगो
दोश्रो पििे पवहिो पििाई ददनु पनेछ ।

७.

गोप्यताः दोस्रो पििे कायामियको कागिपत्र, जिन्सी सामान एवं गोप्य कुरा
वा कागिात कुनै अनलधकृत व्यजक्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रमाजणत
भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको
जततपूलतम दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत राजखनेछ ।

८.

करार अवलधः यो करार २०७...

।........।..........दे जख िागु भई

२०७.....असार १५ सम्मको िालग हुनेछ ।
९.

कायमसम्पादन मूल्यांकनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादन
मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाम सािवसािी लनरन्तरता ददन उपयुक्त
दे जखएमा कायमववलधको दफा ९ बमोजिम करार लनजश्चत अवलधको िालग थप
हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतमको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई
िगातार ७ (सात) ददन भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएमा,
सन्तोषिनक सेवा ददन नसकेमा अनुपजस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलमक
दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरे मा स्वतः यो सं झौता
पवहिो पििे रि गरी अको ब्यवस्था गनम वाधा पने छै न । दोश्रो पििे
शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा ददन असमथम
भएमा वा काम सन्तोषिनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर
उल्िघंन गरे मा दोश्रो पिसं गको सं झौता रि गनम सक्नेछ र लनिको सट्टा
अको व्यजक्त करारमा राजख काम िगाउन बाधा पने छै न ।
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११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पििे यस करार बमोजिम काम गरे कै आधारमा पलछ
कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयुजक्त हुनाका िालग दाबी गनम पाँउने
छै न/गने छै न ।
१२. प्रचलित कानून िागू हुनःे यस सं झौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित
नेपाि कानून बमोजिम हुनेछ ।
जिरी नगरपालिकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यजक्त):

हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कायामियको छापः
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अनुसूची - ५
ँ ा ७.२ सग
ँ सम्बजन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा)
(बुद
....................नगर/गाउँ कायमपालिकको कायामिय
..............................
प्रदे श नं..., नेपाि
च.नं.

लमलतः

प.सं .
श्री ........................................,
िे गाना .........................
ववषयः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई

लमलत

२०७...।....।...

लनणमयानुसार

सूजचकरण

गररए

बमोजिम

............................ (पदको नाम वा काम) का िालग यसै साथ सं िग्न करार (सम्झौता)
बमोजिम लमलत २०७....।....।...

दे जख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राजखएको

हुँदा सं िग्न कायमशतम अनुरुप आफनो काम इमान्दारीपूवक
म र व्यवसावयक मूल्य मान्यता
अनुरुप गनुह
म न
ु िानकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम यस नगरपालिकाको कममचारीिे पािना गनुप
म ने आचार
सं वहता र आचरणको समेत पररपािना हुन िानकारी गराइन्छ ।
.....................................
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
बोधाथमः
श्री आलथमक प्रशासन शाखाः प्रमाजणत हाजिर सवहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता
बमोजिमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखाः हाजिरीको व्यवस्था हुन ।
श्री वडा कायामिय, वडा नम्बर ...
जिरी नगर कायमपालिकाको कायामिय ।
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