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पथरी शनिश्चरे िगरपानिकामा करारमा प्राविनिक कममचारी व्यिस्थापि गिे सम्बन्िी
कायमविनि, २०७४

sfo{kflnsfåf/f :jLs[t ldltM @)&%÷)!÷!@
पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे उपिब्ि गराउिे सेिा प्रिाह र विकास निमामणको कायमिाई व्यिस्स्थत
र प्रभािकारी बिाउि यस िगरपानिकाको िानग िेपाि सरकारिे स्िीकृत गरे को कममचारी दरिस्न्दको
अनििमा रवह प्राविनिक कममचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेिा करारमा नििे कायमिाई
व्यिस्स्थत गिमका िानग पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकािे यो कायमविनि स्िीकृत गरी जारी गरे कोछ ।

१.

सं स्िप्त िाम र प्रारम्भः
क. यस कायमविनिको िाम " पथरी शनिश्चरे िगरपानिकामा करारमा प्राविनिक कममचारी व्यिस्थापि
सम्बन्िी कायमविनि, २०७४" रहेको छ ।
ख. यो कायमविनि कायमपानिकािे निणमय गरे को नमनतबाट प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसं गिे अको अथम ििागेमा यस कायमविनिमाक.

" प्रमुख" भन्नािे

िगरपानिकाको प्रमुख सम्झिु पदमछ ।

ख.

"ऐि" भन्नािे “स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४” सम्झिु पदमछ ।

ग.

"कायमविनि" भन्नािे “पथरी शनिश्चरे िगरपानिकामा करारमा प्राविनिक कममचारी व्यिस्थापि
सम्बन्िी कायमविनि, २०७४” सम्झिु पदमछ ।

घ.

"कायामिय" भन्नािे िगर कायमपानिकाको कायामिय सम्झिु पदमछ ।

ङ.

"प्राविनिक कममचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोस्जम प्राविनिक सेिा उपिब्ि गराउिे गरी व्यिस्था
भएका कममचारी सम्झिु पदमछ ।

च.

३.

"सनमनत" भन्नािे दफा ५ बमोस्जम गठित अन्तिाताम तथा सूस्चकरण सनमनत सम्झिु पदमछ ।

कायमविनि िागू हुिे िेत्र र सेिाः (१) स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तथा स्थािीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोस्जम प्राविनिक
कममचारी करारमा राख्ने प्रयोजिको िानग यो कायमविनि स्िीकृत गरी िागू गररएको छ ।
(२) कायामियिे दे हायको सेिासँग सम्बस्न्ित प्राविनिक कममचारी यस कायमविनि बमोस्जम अिनि
तोकी करारमा राख्न सक्िेछः
(क) इस्न्जनियररङ्ग सेिासँग सम्बस्न्ित
(ख) कृवष सेिासँग सम्बस्न्ित
(ग) पशु सेिासँग सम्बस्न्ित
(घ) िि सेिासँग सम्बस्न्ित
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बस्न्ित
(छ) अन्य कुिै प्राविनिक सेिासँग सम्बस्न्ित ।

४.

छिौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बमोस्जमका प्राविनिक कममचारी कायामियिे करारमा राख्ने प्रयोजिको
िानग सूस्चकरण तथा छिौट सम्बन्िी व्यिस्था दे हाय बमोस्जम हुिेछः
(१) प्राविनिक कममचारीको अिुसूस्च - १ बमोस्जम स्िीकृत कायम वििरण बमोस्जम पद िा सेिा
िेत्र तथा सम्बस्न्ित सेिा समूहको योग्यता, पाररश्रनमक, सेिा शतम समेत तोकी सम्बस्न्ित कायामियको
सूचिापाटी, िेभसाईट तथा अन्य कुिै सािमजनिक स्थिमा अिुसूची - २ बमोस्जमको ढाँचामा कम्तीमा
१५ (पन्र) ठदिको सूचिा प्रकाशि गिुप
म िेछ ।
(२) आिेदि फारामको िमूिा अिुसूची - ३ बमोस्जम हुिेछ । आिेदि दस्तुर िगरपानिकाबाट
नििामरण भए बमोस्जम हुिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम पिम आएका आिेदिहरु दे हायको आिारमा दफा ५ को सनमनतिे
मूल्याङ्कि गरी सुस्चकृत गिुप
म िेछ :
क. शैस्िक योग्यता िापत - ५० (पचास) अंक, (विस्शष्ट श्रे णी िापत ५०, प्रथम श्रे णी
िापत ४५, वितीय श्रे णी िापत ४०, तृतीय श्रे णी िापत ३५, (नत्रभुिि विश्वविद्याियको
अंक गणिाका आिारमा) ।
ख. कायम अिुभि िापत - १० (दश) अंक (प्रनत िषम २ अंकको दरिे, प्रमास्णत वििरण
सं िग्ि भएको हुिपु िे) ।
ग. स्थािीय बानसन्दािाई दे हाय बमोस्जम - २० (विश) अंक
१. सम्बस्न्ित िगरपानिकाको बानसन्दा भएमा - २० अंक
२. सम्बस्न्ित स्जल्िाको बानसन्दा भएमा - १० अंक
घ. अन्तिाताममा अनिकतम २० अंक । यस अिुसार अंक प्रदाि गदाम न्युितम ८ (आि) र
अनिकतम १४ (चौि) को सीमानभत्र रही प्रदाि गिुप
म िेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जम आिेदि माग गदाम प्राविनिक कायम (इस्न्जनियररं ग, स्िास््य तथा पशु
स्चवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िानग आिश्यक पिे व्यिसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त
गरे का व्यस्क्तिे मात्र आिेदि ठदि सक्िेछि् ।

५.

अन्तिामताम र सूस्चकरण सनमनतः माग पद सं ख्याका आिारमा कायमविनिको दफा (४) को उपदफा (३)
बमोस्जम उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेदिारिाई प्रारस्म्भक छिौट गिम र अन्तिामताम समेत निई
सूस्चकरणको नसफाररस गिम दे हायको अन्तरिाताम तथा सूस्चकरण सनमनत रहिेछः
(क) प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत
(ख) िगर प्रमुखिे तोकेको विषय विज्ञको रुपमा
सरकारी सेिाको अनिकृत स्तरको १ र अन्य

-

सं योजक

१ मवहिा सवहत २ कममचारी
(ग) िगरपानिकाको विषयगत शाखा प्रमुख
६.

-

सदस्य

-

सदस्य

सूस्चकरणको वििरण प्रकाशि गिे : (१) दफा ४ बमोस्जम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गिे उम्मेदिारहरु
दफा ५ बमोस्जमको सनमनतको नसफाररसको आिारमा कायामियिे उम्मेदिारहरुको रोि िम्बर, िाम
थर, िे गािा, काम गिम तोवकएको शाखा आठद समेत उल्िेख गरी योग्यताक्रम अिुसार सूस्चकरणको
वििरण प्रकाशि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम सूस्चकरण प्रकाशि गदाम पद सं ख्या भन्दा दोव्बर सं ख्यामा िैकस्ल्पक
उम्मेदिारको सूची समेत प्रकाशि गिुप
म िेछ र नसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको सूची सूचिा पाटीमा
समेत टाँस गिुप
म िेछ ।
तर आिेदि िै कम परे को अिस्थामा कम उम्मेदिार सुस्चकरण गिम सवकिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई नछटो सञ्चार माध्यमबाट
जािकारी गराई सोको अनभिे ख समेत राख्नुपिेछ ।

७.

करार गिेः (१) कायामियिे सूस्चकृत गरे का मुख्य उम्मेदिारिाई ७ (सात) ठदिको म्याद ठदई करार
गिम सूचिा ठदिुपिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अििी नभत्र करार सम्झौता गिम आउिे सूस्चकृत उम्मेदिारसँग
कायामियिे अिुसूची - १ बमोस्जमको कायम-वििरण सवहत अिुसूची - ४ बमोस्जमको ढाँचामा करार
गिुप
म िेछ । उक्त अिनि नभत्र सम्पकम राख्न िआएमा क्रमशः िैकस्ल्पक उम्मेदिारिाई सूचिा ठदई
करार गिम सवकिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पश्चात अिुसूची - ५ बमोस्जको पत्र कायामियिे प्राविनिक
कममचारीिाई ठदिुपिेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोस्जम कायामियिे कायमवििरण ठदँदा विषयगत शाखा समेत तोकी काममा
िगाउिु पिेछ ।
(५) यस कायमविनि बमोस्जम करार गदाम सामान्यत ६ मवहिा कािानग मात्र करार गिुम पिेछ ।
तर उक्त पदिे गिुप
म िे काम समाप्त भएमा िा पयामप्त िभएमा िा कायमप्रारम्भ िै िभएको अिस्थामा
स्थािीय तहिे कामको बोझ र अििी हेरी करारको अििी घटाउि सक्िेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोस्जम s/f/df /x]sf] JolQmsf] sfo{ ;Gtf]ifhgs /x]sf] cj:yfdf sfo{kflnsfsf] lg0f{ofg';f/
s/f/ ;Demf}tf ! aif{sf] nfuL gjLs/0f

गररिेछ ।

(७) प्राविनिक कममचारीिे स्िेच्छािे करार निरन्तरता गिम िचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहिा
अगाडी कायामियमा निस्खत रुपमा जािकारी गराउिु पिेछ । यसरी जािकारी िगराई करार अन्त गरी
काम छोडेमा त्यस्तो व्यस्क्तिाई पुिः करारमा काम गिे अिसर ठदईिे छै ि ।
(८) यस दफा विपररतको अिनि उल्िेख गरी िा करारमा उल्िे ख भए भन्दा बढी रकम भुक्तािी
ठदएमा त्यसरी अिनि उल्िेख गिे िा रकम भुक्तािी गिे कममचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी असूि
उपर गररिेछ र विभागीय कारिाही समेत गररिेछ ।
८.

कायमशतम, पाररश्रनमक र अिनि :

(१) यस कायमविनि बमोस्जम सेिा करार सम्झौता गररएका प्राविनिक

कममचारीको मानसक पाररश्रनमक सम्बस्न्ित तह िा पदको शुरु तिब स्केिमा िबढ्िे गरी करार
सम्झौतामा उल्िेख भए बमोस्जम हुिछ
। स्थािीय भत्ता पाउिे स्थािमा िेपाि सरकारको दररे ट
े
बमोस्जम करारमा उल्िे ख भए अिुसार स्थािीय भत्ता उपिब्ि गराउि सवकिेछ ।
(२) कायामियिे

कायम-वििरणमा

उल्िेख

भए

बमोस्जम

प्रगनतको

स्थिगत

िा

िस्तुगत

प्रनतिेदिका आिारमा कायम सम्पादि अिुसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा वफल्ड भत्ता
उपिब्ि गराउि सक्िेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िे ख िगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अन्य भत्ता उपिब्ि
गराउि सवकिे छै ि ् ।
(३) कायामियिे करारका प्राविनिक कममचारीको पाररश्रनमक भुक्तािी गदाम निजिे मवहिाभरी
गरे को कामको वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रनतिेदि तयार गिम िगाई सम्बस्न्ित विषयगत
शाखाको नसफाररशको आिारमा मात्र भुक्तािी गिुम पिेछ ।
(४) यस कायमविनि बमोस्जम प्राविनिक कममचारीिे करारमा काम गरे कै आिारमा पनछ कुिै पनि
पदमा अस्थायी िा स्थायी नियुक्ती हुिाका िानग कुिै पनि दाबी गिम पाउँिे छै ि ।
(५) उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाम काम शुरु गिे नमनत र अन्त्य गिे नमनत समेत उल्िेख
गिुप
म िेछ। तर त्यस्तो करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुिे छै ि ।
९.

करार समाप्तीः (१) यस कायमविनि बमोस्जम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा िेपािको सं वििाि
बमोस्जम कममचारी समायोजि भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यस्क्तको करार स्ितः अन्त्य हुिेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविनिक कममचारीको कायम सन्तोषजिक िभएको भनि कायमरत विषयगत
शाखा िा कायामियिे नसफाररश गरे मा

प्रमुखिे आिश्यक छािविि गिम िगाई सफाइको मौका ठदई

कायामियिे जुिसुकै अिस्थामा करारबाट हटाउि सवकिेछ ।
१०. विवििः यस कायमविनि कायामन्ियि क्रममा थप व्यिस्था गिुम परे मा यस कायमविनि तथा प्रचनित
कािूिसँग िबास्झिे गरी िगरपानिकािे आिश्यक निणमय गिम सक्िे छ ।

अिुसूची - १
ँ ा ४.१सँग सम्बस्न्ित कायमवििरणको ढाँचा)
(बुद
पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकको कायामिय
...................
प्रदे श िं. ..... िेपाि
कायम वििरणको िमुिाः
प्राविनिक कममचारीको पद िामः

काम गिुप
म िे स्थािः

प्राविनिक कममचारीको िामः
सुपररिेिकः
कायम वििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रनतिेदि पेश गिुप
म िे अनिकारीः

अिुसूची - २
ँ ा ४.१सँग सम्बस्न्ित आिेदिको ढाँचा)
(बुद
पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकको कायामिय
..............................
प्रदे श िं..., िेपाि
करारमा सेिा नििे सम्बन्िी सूचिा
(सुचिा प्रकास्शत नमनत : २०७ /
पथरी

शनिश्चरे

िगरपानिकाको

िागी

/

)

..............................(विषयगत

शाखा)

मा

रहिे

गरी

.............................................................(पद) को रुपमा दे हायको सं ख्या र योग्यता भएको प्राविनिक
कममचारी करारमा राख्नु पिे भएकािे योग्यता पुगेका िेपािी िागररकहरुिे यो सूचिा प्रकास्शत भएको नमनतिे
१५ (पन्र) ठदि नभत्र ठदिको २:०० बजेसम्म राजस्ि नतरे को रनसद सवहत दरखास्त ठदि हुि सम्िस्न्ित
सिैको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कायम–वििरण, पाररश्रनमक,
सेिाका शतमहरु सवहतको विस्तृत वििरण कायामियबाट िा िेिसाइट www. patharishanishchare.gov.np
बाट उपिब्ि हुिछ
े ।
पद िाम

सं ख्या

२. शैस्िक योग्यता र अिुभि (िमुिा) :
१. िेपािी िागररक ।
२. न्यूितम योग्यता (जस्तैः िेपाि सरकारिाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्याियिाट Ci vi l Engi neer i ng मा स्िातक
(B.E) र कुिै सम्बि विषयमा विषयमा स्िातकोत्तर गरे को ।
३. अिुभिको हकमा B.E उतीणम गरी सम्बि कायममा कम्तीमा ...... िषमको कायम अिुभि भएको ।
ु िे ।
४. .... िषम उमेर पुरा भई .... िषम ििाघेको हुिप
५. िेपाि इस्न्जनियररङ्ग काउस्न्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अन्य प्रचनित कािुिद्वारा अयोग्य िभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्ि गिुपम िेः उम्मेदिारको व्यस्क्तगत वििरण, शैस्िक योग्यताको प्रमास्णत प्रनतनिवप, िेपािी
िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रनतनिवप, अिुभिको प्रमास्णत प्रनतनिवप तथा प्रचनित िेपाि कािूि

बमोस्जम विनभन्न काउस्न्सि िा पररषद् िा अन्यमा दताम भएको प्रमास्णत प्रनतनिवप सं िग्ि हुिपु िेछ । पेश
गररिे सबै प्रनतनिवपको पछाडी उम्मेदिार स्ियंिे हस्तािर गरी प्रमास्णत गिे ।
अिुसूची - ३
ँ ा ४.२ सँग सम्बस्न्ित दरखास्त फारामको ढाँचा)
(बुद
हािसािै स्खचेको

पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकको कायामिय

पासपोटम साईजको पुरै

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

मुखाकृनत दे स्खिे

प्रदे श िं..., िेपाि

फोटो यहाँ टास्िे र
फोटो र फाराममा
पिे गरी उम्मेदिारिे

करारको िानग दरखास्त फाराम

दस्तखत

(क) िैयस्क्तक वििरण
िाम

थर

(दे ििागरीमा)
(अंग्रज
े ी िू िो अिरमा)

निङ्ग:

िागररकता िं :
स्थायी िे गािा

जारी गिे स्जल्िा :

नमनत :

क) स्जल्िा

ख) ि.पा./गा.वि.स.

ग) िडा िं

घ) टोि :

ङ) मागम/घर िं . :

च) फो िं .

पत्राचार गिे िे गािा :

ईमेि

बाबुको िाम, थर :

जन्म नमनत :

बाजेको िाम, थर :

(वि.सं .मा)
हािको उमेर :

(ईस्स्ि सं ितमा)
िषम

मवहिा

(ख) शैस्िक योग्यता/तानिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िानग चावहिे आिश्यक न्यूितम शैस्िक योग्यता/तानिम मात्र उल्िेख गिे)
आिश्यक न्यूितम योग्यता

विश्वविद्यािय/बोडम/तानिम ठदिे संस्था

शैस्िक उपानि/तानिम

संकाय

श्रे णी/प्रनतशत

मूि विषय

शैस्िक योग्यता
तानिम
(ग) अिुभि सम्बन्िी वििरण
कायामिय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अिनि
दे स्ख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणम वििरणहरु सत्य छि् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचिाको िानग अयोग्य िहररिे गरी कुिै सजाय पाएको छै ि । कुिै कुरा ढाँटे
िा िुकाएको िहररएमा प्रचनित कािूि बमोस्जम सहिेछु/बुझाउिेछु । उम्मेदिारिे पाििा गिे भिी प्रचनित कािूि तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेस्खत सबै

शतम तथा नियमहरु पाििा गिम मन्जुर गदमछु । साथै करारमा उल्िेस्खत शतमहरु पूणम रुपमा पाििा गिेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाम कस्म्तमा ३
मवहिाको पूि म सूचिा ठदई कायामियमा नििेदि ठदिेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदिारको दस्तखत
बायाँ

नमनत:
कायामियिे भिेः

रनसद/भौचर िं . :

रोि िं . :

दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गिेको िाम र दस्तखतः
नमनत :

दरखास्त
दस्तखत

स्िीकृत/अस्िीकृत

गिेको

नमनत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचिामा उल्िेस्खत िगायत निम्िनिस्खत कागजातहरु अनििायम रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमास्णत गरी पेश गिुम पिेछ ।
(१) िेपािी िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप,

(२) समकिता र सम्बि आिश्यक पिेमा सो को प्रनतनिवप, (३) न्यूितम शैस्िक योग्यताको प्रमाणपत्र

र चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप, प्राविनिक कायम (इस्न्जनियररङ्ग, स्िास््य तथा पशु स्चवकत्सा िगायतका अन्य िेत्र) का िानग आिश्यक पिे व्यिसावयक प्रमाणपत्र
(िाईसेन्स)को प्रनतनिवप, तानिम र अिुभि आिश्यक पिेमा सो समेतको प्रनतनिवप, आठद ।

अिुसूची - ४
ँ ा ७.१ सँग सम्बस्न्ित करार सम्झौताको ढाँचा)
(बुद
करार सम्झौता

पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकाको कायामिय, (यसपनछ पवहिो पि भनिएको) र ....................स्जल्िा,
...................िगरपानिका/गाउँपानिका,

िडा

िं.

.....

बस्िे

श्री

............................................................ (यसपनछ दोश्रो पि भनिएको) का बीच पथरी शनिश्चरे

िगरपानिकाको .................................................(इस्न्जनियर) को कामकाज गिम गराउि नमनत २०७
/......./...... को निणमय अिुसार दे हायका कायम/शतमको अनििमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा
उपिब्ि गराउि मन्जुर भएकािे यो करारको सं झौता गरी एक/एक प्रनत आपसमा बुस्झ नियौं ठदयौं :
१.

कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको सं िग्ि कायम वििरण अिुसारको कायम पवहिो

२.

काम गिुम पिे स्थाि :...............................................................................................।

३.

४.
५.

पििे तोकेको समय र स्थािमा उपस्स्थत भई गिुम पिेछ र आिश्यकतािुसार थप काम गिुम पिेछ ।

करारमा काम गरे बापत पाँउिे पाररश्रनमक : प्रत्येक मवहिा व्यनतत भएपनछ, पवहिो पििे दोश्रो
पििाई

मानसक

रुपमा

रु.

...................(अिरे पी

..................................................................पाररश्रनमक उपिब्ि गराउिेछ ।

रु.

आचरणको पाििाः दोश्रो पििे ...गाउँपानिका/िगरपानिकाको प्रचनित कािूिमा ब्यिस्था भएका
आचरण तथा अिुशासि सम्बन्िी व्यिस्थाहरु पाििा गिुम पिेछ ।

विदाः दोस्रो पििाई साबमजनिक नबदा बाहेक अन्य कुिै पनि वकनसमको नबदा उपिब्ि हुिे छै ि ।
साथै कायामियको िानग आिश्यक परे को खण्डमा नबदाको ठदिमा पनि सेिा उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
यसरी सािमजनिक नबदाको ठदिमा कायामियमा काम िगाए बापत मानसक करार रकमको दामासाहीिे

६.
७.

८.
९.

रकम दोश्रो पििाई ठदईिेछ ।

कायामिय सम्पस्त्तको सुरिाः दोस्रो पििे कायामियको चि अचि सम्पस्त्तको िोक्सािी िा वहिानमिा
गरे मा सो को िनतपूनतम िा हािी िोक्सािीको नबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदिु पिेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पििे कायामियको कागजपत्र, स्जन्सी सामाि एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुिै
अिनिकृत व्यस्क्त िा दे शिाई उपिब्ि गराएको प्रमास्णत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट
भएको हािी िोक्सािीको स्ततपूनतम दोश्रो पिबाट भराईिेछ र कािो सूचीमा समेत रास्खिेछ ।
करार अिनिः यो करार २०७...
िानग हुिेछ ।

।........।..........दे स्ख िागु भई २०७.....असार १५ सम्मको

कायमसम्पादि मूल्यांकिः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायम सम्पादि मूल्यांकि गिे र सो मूल्यांकि गदाम
साििसािी निरन्तरता ठदि उपयुक्त दे स्खएमा कायमविनिको दफा ९ बमोस्जम करार निस्श्चत अिनिको
िानग थप हुि सक्िेछ ।

१०. पाररश्रनमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात) ठदि

भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ि िगराएमा, सन्तोषजिक सेिा ठदि िसकेमा अिुपस्स्थत रहेको अिनिको
पाररश्रनमक दामासावहिे कट्टा गररिेछ र सो भन्दा बढी सेिा िगरे मा स्ितः यो सं झौता पवहिो पििे
रि गरी अको ब्यिस्था गिम िािा पिे छै ि । दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्य कुिै

कारणिे सेिा ठदि असमथम भएमा िा काम सन्तोषजिक िभएमा िा आचरण सम्बन्िी कुराहरु बराबर

उल्िघंि गरे मा दोश्रो पिसं गको सं झौता रि गिम सक्िेछ र निजको सट्टा अको व्यस्क्त करारमा रास्ख
काम िगाउि बािा पिे छै ि ।

११. दािी िपुग्िेः दोश्रो पििे यस करार बमोस्जम काम गरे कै आिारमा पनछ कुिै पनि पदमा अस्थायी िा
स्थायी नियुस्क्त हुिाका िानग दाबी गिम पाँउिे छै ि/गिे छै ि ।

१२. प्रचनित कािूि िागू हुिःे यस सं झौतामा उल्िेख िभएको कुरा प्रचनित िेपाि कािूि बमोस्जम हुिछ
े
।

गाउँपानिका/िगरपानिकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (करार गिे व्यस्क्त):

हस्तािर :

हस्तािर :

िाम :

िाम :

पद :

िे गािा :

कायामियको छापः

अिुसूची - ५
ँ ा ७.२ सँग सम्बस्न्ित करार सूचिा पत्रको ढाँचा)
(बुद
पथरी शनिश्चरे िगर कायमपानिकf को कायामिय
..............................
प्रदे श िं..., िेपाि
च.िं.

नमनतः

प.सं .
श्री ........................................,
िे गािा .........................

विषयः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई नमनत २०७...।....।... निणमयािुसार सूस्चकरण गररए बमोस्जम ............................ (पदको
िाम िा काम) का िानग यसै साथ सं िग्ि करार (सम्झौता) बमोस्जम नमनत २०७....।....।...

दे स्ख

२०७....।.....।.... सम्म करारमा रास्खएको हुँदा सं िग्ि कायमशतम अिुरुप आफिो काम इमान्दारीपूिक
म र
व्यिसावयक मूल्य मान्यता अिुरुप गिुह
म ि
ु जािकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्िो काम कतमव्य पाििा गदाम यस गाउँपानिका/िगरपानिकाको कममचारीिे पाििा गिुप
म िे
आचार सं वहता र आचरणको समेत पररपाििा हुि जािकारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत
बोिाथमः
श्री आनथमक प्रशासि शाखाः प्रमास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रनतिेदिका आिारमा सम्झौता बमोस्जमको
रकम मानसक रूपमा उपिब्ि गराउिुहि
ु ।
श्री प्रशासि शाखाः हास्जरीको व्यिस्था हुि ।
श्री िडा कायामिय, ....................................
िगर कायमपानिकाको कायामिय ।

आज्ञािे
पुरुषोत्तम स्घनमरे
प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत (उप-सस्चि)

