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efu @
बेसीसहर
सी
नगरपािािलकामा कराररमा ूािविधक कमर्चारी व्यव
वःथापन गन सम्बन्धी
स
कायर्
क िविध, २०
०७४
बेसीस
सहर नगरपािल
िलकाले उपलब्
लब्ध गराउने सेवा ूवाह र िवकास िनमार्णको
कायर्लाई
ल
व्यविःथत
त र ूभावका
कारी बनाउन यस
य बेसीसहरर नगरपािलकाक
ाको लािग
नेपाल
ल सरकारले ःःवीकृत गरे को
क कमर्चारी दरविन्दको
द
अ
अिधनमा
रिह ूािविधक
कमर्चारीको
च
िरक्त पदमा
प
करार सम्झौताका
स
आ
आधारमा
सेवा करारमा
क
िलने कायर्लाई
व्यविः
िःथत गनर्का लािग बेसीसह
हर नगर काय
यर्पािलकाले िमित
िम
२०७४ चैऽ १९
गते यो
य कायर्िविध ःःवीकृत गरी जारी
ज गरे को छ ।
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः

म " बेसीसहरर नगरपािलक
कामा करारमा ूािविधक
क. यस काायर्िविधको नाम
कमर्चारी
चा व्यवःथापन
न सम्बन्धी कायर्
क िविध, २०७
७४" रहेको छ ।
ख. यो कायर्
यर्िविध कायर्पािल
िलकाले िनणर्य गरे को िमितब
बाट ूारम्भ हुने
नेछ ।
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२.

पिरभाषाः िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमाक.

"ूमुख" भ ाले नगरपािलकाको ूमुख सम्झनु पदर्छ ।

ख.

"ऐन" भ ाले “ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदर्छ
।

ग.

"कायर्िविध" भ ाले “बेसीसहर नगरपािलकामा करारमा ूािविधक
कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७४” सम्झनु पदर्छ ।

घ.

"कायार्लय" भ ाले नगर कायर्पािलकाको कायार्लय सम्झनु पदर्छ ।

ङ.

"ूािविधक कमर्चारी" भ ाले दफा ३(२) बमोिजम ूािविधक सेवा
उपलब्ध गराउने गरी व्यवःथा भएका कमर्चारी सम्झनु पदर्छ ।

च.

३.

"सिमित" भ ाले दफा ५ बमोिजम गिठत अन्तवातार् तथा सूिचकरण

सिमित सम्झनु पदर्छ ।

कायर्िविध लागू हुने क्षेऽ र सेवाः (१) ःथानीय सरकार स ालन ऐन,

२०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा ःथानीय तहमा सेवा ूवाह
सम्बन्धी व्यवःथाको दफा १५(४) बमोिजम ूािविधक कमर्चारी करारमा

राख्ने ूयोजनको लािग यो कायर्िविध ःवीकृत गरी लागू गिरएको छ ।

(२) कायार्लयले दे हायको सेवासँग सम्बिन्धत ूािविधक कमर्चारी यस

कायर्िविध बमोिजम अविध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः
(क) इिन्जिनयिर

सेवासँग सम्बिन्धत

(ख) कृिष सेवासँग सम्बिन्धत

(ग) पशु सेवासँग सम्बिन्धत

(घ) वन सेवासँग सम्बिन्धत

(ङ) ःवाःथ्य सेवासँग सम्बिन्धत

(छ) अन्य कुनै ूािविधक सेवासँग सम्बिन्धत ।
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४.

छनौट

सम्बन्धी

व्यवःथाः

दफा

३

बमोिजमका

ूािविधक

कमर्चारी

कायार्लयले करारमा राख्ने ूयोजनको लािग सूिचकरण तथा छनौट सम्बन्धी
व्यवःथा दे हाय बमोिजम हुनेछः

(१) ूािविधक कमर्चारीको अनुसूिच - १ बमोिजम ःवीकृत कायर्

िववरण बमोिजम पद वा सेवा क्षेऽ तथा सम्बिन्धत सेवा समूहको योग्यता,
पािरौिमक, सेवा शतर् समेत तोकी सम्बिन्धत कायार्लयको सूचनापाटी,
वेभसाईट तथा अन्य कुनै सावर्जिनक ःथलमा अनुसूची - २ बमोिजमको
ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्ी) िदनको सूचना ूकाशन गनुप
र् नछ ।

(२) आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोिजम हुनेछ ।

आवेदन दःतुर नगरपािलकाबाट िनधार्रण भए बमोिजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पनर् आएका आवेदनह

आधारमा दफा ५ को सिमितले मूल्या न गरी सुिचकृत गनुप
र् नछ :

दे हायको

क. शैिक्षक योग्यता वापत - ६० (साठी) अं क, (िविश

ौे णी

वापत ६०, ूथम ौे णी वापत ५५, ि तीय ौे णी वापत
५०, तृतीय ौे णी वापत ४५, (िऽभ ुवन िव िव ालयको
अं क गणनाका आधारमा) ।
ख. कायर् अनुभव वापत - १० (दश) अं क (ूित वषर् २ अं कको
दरले, ूमािणत िववरण सं लग्न भएको हुनपु न) ।

ग. ःथानीय बािसन्दालाई दे हाय बमोिजम - १० (दश) अं क
१. सम्बिन्धत नगरपािलकाको बािसन्दा भएमा - १० अं क
२. सम्बिन्धत िजल्लाको बािसन्दा भएमा - ५ अं क
घ. अन्तवातार्मा अिधकतम २० अं क । यस अनुसार अकं ूदान
गदार् न्युनतम ८ (आठ) र अिधकतम १४ (चौध) को

सीमािभऽ रही ूदान गनुप
र् नछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम आवेदन माग गदार् ूािविधक कायर्
(इिन्जिनयिरं ग, ःवाःथ्य तथा पशु िचिकत्सा लगायतका अन्य क्षेऽ) का
लािग आवँयक पन व्यवसाियक ूमाणपऽ (लाईसेन्स) ूा

गरे का

व्यिक्तले माऽ आवेदन िदन सक्नेछन् ।
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५.

अन्तवार्तार् र सूिचकरण सिमितः माग पद सं ख्याका आधारमा कायर्िविधको
दफा (४) को उपदफा (३) बमोिजम उच्चतम अं क ूा

गरे का

उम्मेदवारलाई ूारिम्भक छनौट गनर् र अन्तवार्तार् समेत िलई सूिचकरणको
िसफािरस गनर् दे हायको अन्तरवातार् तथा सूिचकरण सिमित रहनेछः

(क) ूमुख ूशासकीय अिधकृत

-

सं योजक
(ख) अध्यक्ष वा ूमुखले तोकेको िवषय िव को

सरकारी सेवाको अिधकृत ःतरको कमर्चारी

पमा
-

सदःय
(ग) नगरपािलकाको िवषयगत शाखा ूमुख
६.

-

सदःय

सूिचकरणको िववरण ूकाशन गन : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभन्दा बढी
अं क ूा

गन उम्मेदवारह

दफा ५ बमोिजमको सिमितको िसफािरसको

आधारमा कायार्लयले उम्मेदवारह को रोल नम्बर, नाम थर, ठे गाना, काम
गनर् तोिकएको शाखा आिद समेत उल्लेख गरी योग्यताबम अनुसार
सूिचकरणको िववरण ूकाशन गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सूिचकरण ूकाशन गदार् पद सं ख्या
भन्दा दोव्बर सं ख्यामा वैकिल्पक उम्मेदवारको सूची समेत ूकाशन
गनुप
र् नछ र िसफािरश भएका उम्मेदवारह को सूची सूचना पाटीमा समेत
टाँस गनुप
र् नछ ।
तर आवेदन नै कम परे को अवःथामा कम उम्मेदवार सुिचकरण गनर्
सिकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका योग्यताबममा रहे का उम्मेदवारलाई
िछटो स ार माध्यमबाट जानकारी गराई सोको अिभलेख समेत राख्नुपनछ
।
७.

करार गनः (१) कायार्लयले सूिचकृत गरे का मुख्य उम्मेदवारलाई ७
(सात) िदनको म्याद िदई करार गनर् सूचना िदनुपनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी िभऽ करार सम्झौता गनर्

आउने सूिचकृत उम्मेदवारसँग कायार्लयले अनुसूची - १ बमोिजमको कायर्-

िववरण सिहत अनुसूची - 4 बमोिजमको ढाँचामा करार गनुप
र् नछ । उक्त
अविध िभऽ सम्पकर् राख्न नआएमा बमशः वैकिल्पक उम्मेदवारलाई सूचना

िदई करार गनर् सिकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प ात अनुसूची - ५

बमोिजको पऽ कायार्लयले ूािविधक कमर्चारीलाई िदनुपनछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम कायार्लयले कायर्िववरण िदँदा िवषयगत

शाखा समेत तोकी काममा लगाउनु पनछ ।
(५) यस कायर्िविध बमोिजम करार गदार् सामान्यत आिथर्क वषर्को
ौावण १ (एक) दे िख अक वषर्को असारसम्मका लािग माऽ करार गनुर्
पनछ । तर उक्त पदले गनुप
र् न काम समा

भएमा वा पयार्

नभएमा वा

कायर्ूारम्भ नै नभएको अवःथामा ःथानीय तहले कामको बोझ र अवधी
हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आिथर्क वषर्को िनिम्त सेवा

करारमा िलएको व्यिक्तलाई पुनः अक वषर्को लािग सेवा करारमा िलनु
परे मा पुनः पिरक्षण, छनौट र शु

करार सरह मािन सम्झौता गिरनेछ ।

(७) ूािविधक कमर्चारीले ःवेच्छाले करार िनरन्तरता गनर् नचाहे मा
कम्तीमा १ (एक) मिहना अगाडी कायार्लयमा िलिखत

पमा जानकारी

गराउनु पनछ । यसरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा
त्यःतो व्यिक्तलाई पुनः करारमा काम गन अवसर िदईने छै न ।
(८) यस दफा िवपिरतको अविध उल्लेख गरी वा करारमा उल्लेख

भए भन्दा बढी रकम भ ुक्तानी िदएमा त्यसरी अविध उल्लेख गन वा रकम

भ ुक्तानी गन कमर्चारीको तलव भ ाबाट क ा गरी असूल उपर गिरनेछ र
िवभागीय कारवाही समेत गिरनेछ ।
८.

कायर् शतर्, पािरौिमक र अविध : (१) यस कायर्िविध बमोिजम सेवा करार
सम्झौता गिरएका ूािविधक कमर्चारीको मािसक पािरौिमक सम्बिन्धत तह
वा पदको शु

तलब ःकेलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्लेख भए
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बमोिजम हुनेछ । ःथानीय भ ा पाउने ःथानमा नेपाल सरकारको दररे ट
बमोिजम करारमा उल्लेख भए अनुसार ःथानीय भ ा उपलब्ध गराउन

सिकनेछ ।
(२) कायार्लयले कायर्-िववरणमा उल्लेख भए बमोिजम ूगितको
ःथलगत वा वःतुगत ूितवेदनका आधारमा कायर् सम्पादन अनुसार करारमा
उल्लेख गरी ॅमण भ ा वा िफल्ड भ ा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्लेख नगिरएको ॅमण भ ा, िफल्ड भ ा

वा अन्य भ ा उपलब्ध गराउन सिकने छै न ् ।

ु ानी
(३) कायार्लयले करारका ूािविधक कमर्चारीको पािरौिमक भक्त

गदार् िनजले मिहनाभरी गरे को कामको िववरण (Time Sheet) सिहतको
ूितवेदन तयार गनर् लगाई सम्बिन्धत िवषयगत शाखाको िसफािरशको
आधारमा माऽ भ ुक्तानी गनुर् पनछ ।

(४) यस कायर्िविध बमोिजम ूािविधक कमर्चारीले करारमा काम

गरे कै आधारमा पिछ कुनै पिन पदमा अःथायी वा ःथायी िनयुक्ती हुनाका
लािग कुनै पिन दाबी गनर् पाउँने छै न ।

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदार् काम शु

गन िमित र

अन्त्य गन िमित समेत उल्लेख गनुप
र् नछ। तर त्यःतो करारको अवधी एक
९.

पटकमा १ (एक) वषर् भन्दा बढी हुने छै न ।

करार समा ीः (१) यस कायर्िविध बमोिजम करार गिरएको पद वा
दरबन्दीमा नेपालको सं िवधान बमोिजम कमर्चारी समायोजन भई खिटई
आएमा त्यःतो व्यिक्तको करार ःवतः अन्त्य हुनेछ ।

(२) करार सम्झौता गिरएको ूािविधक कमर्चारीको कायर् सन्तोषजनक
नभएको भिन कायर्रत िवषयगत शाखा वा कायार्लयले िसफािरश गरे मा
अध्यक्ष वा ूमुखले आवँयक छानिवन गनर् लगाई सफाइको मौका िदई
कायार्लयले जुनसुकै अवःथामा करारबाट हटाउन सिकनेछ ।

१०. िविवधः यस कायर्िविध कायार्न्वयन बममा थप व्यवःथा गनुर् परे मा यस
कायर्िविध तथा ूचिलत कानूनसँग नबािझने गरी नगरपािलकाले आवँयक

िनणर्य गनर् सक्नेछ ।
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अनुसूची - १

ँ ा ४.१सँग सम्बिन्धत कायर्िववरणको ढाँचा)
(बुद
बेसीसहर नगरकायर्पािलकको कायार्लय
बेसीसहर लमजुङ
ूदे श नं. ४ नेपाल
कायर् िववरणको नमुनाः
ूािविधक कमर्चारीको पद नामः

काम गनुप
र् न ःथानः

ूािविधक कमर्चारीको नामः
सुपिरवेक्षकः

ूितवेदन पेश गनुप
र् न

अिधकारीः

कायर् िववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची - २

ँ ा ४.१ सग
ँ सम्बिन्धत आवेदनको ढाँचा)
(बुद
बेसीसहर नगर कायर्पािलकको कायार्लय
बेसीसरह लमजुङ
ूदे श नं ४ नेपाल
करारमा सेवा िलने सम्बन्धी सूचना
(सुचना ूकािशत िमित : २०७

/

/

)

बेसीसहर नगरपािलकाको लागी ..............................(िवषयगत शाखा) मा
रहने

गरी

.............................................................(पद)

को

पमा

दे हायको सं ख्या र योग्यता भएको ूािविधक कमर्चारी करारमा राख्नु पन भएकाले

योग्यता पुगेका नेपाली नागिरकह ले यो सूचना ूकािशत भएको िमितले १५

(पन्य) िदन िभऽ िदनको २:०० बजेसम्म राजःव ितरे को रिसद सिहत दरखाःत

िदन हुन सम्विन्धत सवैको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । यसको
फाराम, दरखाःत दःतुर, कायर्– िववरण, पािरौिमक, सेवाका शतर्ह

सिहतको

िवःतृत िववरण कायार्लयबाट वा वेवसाइट www.besisaharmun.gov.np

बाट

उपलब्ध हुनेछ ।
सं ख्या

पद नाम

२. शैिक्षक योग्यता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपाली नागिरक ।
२. न्यूनतम योग्यता (जःतै ः नेपाल सरकारवाट मान्यता ूा
Civil engineering मा ःनातक (BE)

र कुनै सम्ब

िव िव ालयवाट
िवषयमा िवषयमा

ःनातको र गरे को ।
३. अनुभवको हकमा (BE) उतीणर् गरी सम्ब
कायर् अनुभव भएको

कायर्मा कम्तीमा ...... वषर्को

।
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४. .... वषर् उमेर पुरा भई .... वषर् ननाघेको हुनपु न ।
५. नेपाल इिन्जिनयिर

काउिन्सलमा दतार् भएको (ूमाणपऽ) ।

६. अन्य ूचिलत कानुन ारा अयोग्य नभएको ।
३.

दरखाःतमा

सं लग्न

गनुप
र् नः

उम्मेदवारको

व्यिक्तगत

िववरण,

शैिक्षक

योग्यताको ूमािणत ूितिलिप, नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत
ूितिलिप, अनुभवको ूमािणत ूितिलिप तथा ूचिलत नेपाल कानून बमोिजम
िविभ

काउिन्सल वा पिरष

वा अन्यमा दतार् भएको ूमािणत ूितिलिप

सं लग्न हुनपु नछ । पेश गिरने सबै ूितिलिपको पछाडी उम्मेदवार ःवयं ले
हःताक्षर गरी ूमािणत गन ।
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अनुसूची - ३

ँ ा ४.२ सँग सम्बिन्धत दरखाःत फारामको ढाँचा)
(बुद
बसीसहर नगर कायर्पािलकको कायार्लय

हालसालै िखचेको

बेसीसहर लमजुङ

पासपोटर् साईजको पुरै

ूदे श नं..., नेपाल

मुखाकृित दे िखने
फोटो यहाँ टाःने र
फोटो र फाराममा

करारको लािग दरखाःत फाराम

पन गरी उम्मेदवारले

(क) वैयिक्तक िववरण
नाम

(दे वनागरीमा)

थर

(अं मज
े ी ठू लो अक्षरमा)

नागिरकता नं:
ःथायी

ठे गाना

िल :
जारी गन िजल्ला :

िमित :

क)

ख) न.पा./गा.िव.स.

ग) वडा नं

घ)

ङ) मागर्/घर नं. :

च) फो नं .

िजल्ला
टोल :

पऽाचार गन ठे गाना :

ईमेल

बाबुको नाम, थर :

जन्म िमित :

(िव.सं .मा)

सं वतमा)

बाजेको नाम, थर :

हालको

उमेर

(ईिःव

:

वषर्

मिहना
(ख) शैिक्षक योग्यता/तािलम (दरखाःत फाराम भरे को पदको लािग चािहने आवँयक
न्यूनतम शैिक्षक योग्यता/तािलम माऽ उल्लेख गन)
आवँयक
योग्यता

न्यूनतम िव िव ालय/बोडर्/तािलम
िदने सं ःथा

शैिक्षक

उपािध/तािलम

सं काय

शैिक्षक योग्यता
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तािलम
(ग) अनुभव सम्बन्धी िववरण
कायार्लय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

ौे णी/तह

मैले यस दरखाःतमा खुलाएका सम्पूणर् िववरणह

ःथायी/अःथा

अविध

यी/करार

दे िख

सम्म

सत्य छन् । दरखाःत बुझाएको पदको

सूचनाको लािग अयोग्य ठहिरने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको
ठहिरएमा ूचिलत कानून बमोिजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गन भनी ूचिलत
कानून तथा यस दरखाःत फारामका पृ ह मा उल्लेिखत सबै शतर् तथा िनयमह
मन्जुर गदर्छु । साथै करारमा उल्लेिखत शतर्ह

पूणर्

पालना गनर्

पमा पालना गनछु र करारको

समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदार् किम्तमा ३ मिहनाको पूव र् सूचना िदई कायार्लयमा
िनवेदन िदनेछु ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारको दःतखत

बायाँ

िमित:
कायार्लयले भनः
रिसद/भौचर नं. :

रोल नं . :

दरखाःत अःवीकृत भए सो को कारण :
दरखाःत

जु

गनको

नाम

र दरखाःत ःवीकृत/अःवीकृत

दःतखतः

गनको दःतखत

िमित :

िमित :

ि व्य : दरखाःत साथ सूचनामा उल्लेिखत लगायत िनम्निलिखत कागजातह
उम्मेदवार आफैले ूमािणत गरी पेश गनुर् पनछ ।

(१) नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूितिलिप,

अिनवायर्

पमा

(२) समकक्षता र सम्ब

आवँयक पनमा सो को ूितिलिप, (३) न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ र चािरिऽक
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ूमाणपऽको ूितिलिप, ूािविधक कायर् (इिन्जिनयिर , ःवाःथ्य तथा पशु िचिकत्सा लगायतका
अन्य क्षेऽ) का लािग आवँयक पन व्यवसाियक ूमाणपऽ (लाईसेन्स)को ूितिलिप, तािलम र
अनुभव आवँयक पनमा सो समेतको ूितिलिप, आिद ।
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अनुसूची - ४

ँ ा ७.१ सँग सम्बिन्धत करार सम्झौताको ढाँचा)
(बुद
करार सम्झौता
बेसीसहर नगर कायर्पािलकाको कायार्लय, (यसपिछ पिहलो पक्ष भिनएको) र
....................िजल्ला, ...................नगरपािलका/गाउँपािलका, वडा नं. .....

बःने ौी ............................................................ (यसपिछ दोौो पक्ष
भिनएको)

का

बीच

बेसीसहर

नगरपािलकाको

.................................................(इिन्जिनयर) को कामकाज गनर् गराउन
िमित २०७

/......./...... को िनणर्य अनुसार दे हायका कायर्/शतर्को अिधनमा

रिह दोौो पक्षले पिहलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जुर भएकाले यो
करारको सं झौता गरी एक/एक ूित आपसमा बुिझ िलय िदय :

१.

कामकाज सम्बन्धमा : दोॐो पक्षले आफुलाई तोिकएको सं लग्न कायर्

िववरण अनुसारको कायर् पिहलो पक्षले तोकेको समय र ःथानमा उपिःथत
भई गनुर् पनछ र आवँयकतानुसार थप काम गनुर् पनछ ।

२.

काम

गनुर्

पन

ःथान

:............................................................................................
...।
३.

करारमा काम गरे बापत पाँउने पािरौिमक : ूत्येक मिहना व्यितत
भएपिछ,

पिहलो

पक्षले

दोौो

पक्षलाई

मािसक

पमा

...................(अक्षरे पी
..................................................................पािरौिमक

.
.

उपलब्ध

गराउनेछ ।
४.

आचरणको पालनाः दोौो पक्षले बेसीसहर नगरपािलकाको ूचिलत कानूनमा
ब्यवःथा भएका आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवःथाह

पालना गनुर्

पनछ ।

५.

िवदाः दोॐो पक्षलाई साबर्जिनक िबदा बाहेक अन्य कुनै पिन िकिसमको
िबदा उपलब्ध हुने छै न । साथै कायार्लयको लािग आवँयक परे को
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खण्डमा िबदाको िदनमा पिन सेवा उपलब्ध गराउनु पनछ । यसरी
सावर्जिनक िबदाको िदनमा कायार्लयमा काम लगाए बापत मािसक करार
रकमको दामासाहीले रकम दोौो पक्षलाई िदईनेछ ।
६.

कायार्लय सम्पि को सुरक्षाः दोॐो पक्षले कायार्लयको चल अचल सम्पि को
नोक्सानी वा िहनािमना गरे मा सो को क्षितपूितर् वा हानी नोक्सानीको िबगो
दोौो पक्षले पिहलो पक्षलाई िदनु पनछ ।

७.

गोप्यताः दोॐो पक्षले कायार्लयको कागजपऽ, िजन्सी सामान एवं गोप्य

कुरा वा कागजात कुनै अनिधकृत व्यिक्त वा दे शलाई उपलब्ध गराएको
ूमािणत भएमा दोॐो पक्षलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी
नोक्सानीको िआतपूितर् दोौो पक्षबाट भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत
रािखनेछ ।

८.

करार अविधः यो करार २०७...

९.

कायर्सम्पादन मूल्यांकनः

।........।..........दे िख लागु भई

२०७.....असार १५ सम्मको लािग हुनेछ ।
पिहलो

पक्षले

दोॐो

पक्षको

कायर् सम्पादन

मूल्यांकन गन र सो मूल्यांकन गदार् सालवसाली िनरन्तरता िदन उपयुक्त
दे िखएमा कायर्िविधको दफा ९ बमोिजम करार िनि त अविधको लािग थप
हुन सक्नेछ ।
१०. पािरौिमक क ी र करार सेवाको शतर्को अन्त्यः दोौो पक्षले पिहलो
पक्षलाई लगातार ७ (सात) िदन भन्दा बढी उक्त सेवा उपलब्ध नगराएमा,
सन्तोषजनक सेवा िदन नसकेमा अनुपिःथत रहेको अविधको पािरौिमक
दामासािहले क ा गिरनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरे मा ःवतः यो सं झौता

पिहलो पक्षले र
शािररीक

गरी अक ब्यवःथा गनर् वाधा पन छै न । दोौो पक्षले

पमा अःवःथ भई वा अन्य कुनै कारणले सेवा िदन असमथर्

भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बन्धी कुराह
उल्लघं न गरे मा दोौो पक्षसं गको सं झौता र

बराबर

गनर् सक्नेछ र िनजको स ा

अक व्यिक्त करारमा रािख काम लगाउन बाधा पन छै न ।
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११. दावी नपुग्नेः दोौो पक्षले यस करार बमोिजम काम गरे कै आधारमा पिछ

कुनै पिन पदमा अःथायी वा ःथायी िनयुिक्त हुनाका लािग दाबी गनर् पाँउने
छै न/गन छै न ।

१२. ूचिलत कानून लागू हुनःे यस सं झौतामा उल्लेख नभएको कुरा ूचिलत
नेपाल कानून बमोिजम हुनेछ ।

गाउँपािलका/नगरपािलकाको तफर्बाट :

दोॐो

पक्ष

(करार गन व्यिक्त):
हःताक्षर :

हःताक्षर

नाम :

नाम :

पद :

ठे गाना :

कायार्लयको छापः
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अनुसूची - ५

ँ ा ७.२ सँग सम्बिन्धत करार सूचना पऽको ढाँचा)
(बुद
बेसीसहर नगरकायर्पािलकको कायार्लय
बेसीसहर लमजुङ
ूदे श नं ४ नेपाल
च.नं .

िमितः

प.सं .
ौी ........................................,
ठे गाना .........................
िवषयः करार सम्बन्धमा ।
तपाईलाई

िमित

२०७...।....।...

िनणर्यानुसार

सूिचकरण

गिरए

बमोिजम

............................ (पदको नाम वा काम) का लािग यसै साथ सं लग्न करार
(सम्झौता) बमोिजम िमित २०७....।....।...

दे िख २०७....।.....।.... सम्म

र् र
करारमा रािखएको हुँदा सं लग्न कायर्शतर् अनु प आफनो काम इमान्दारीपूवक
व्यवसाियक मूल्य मान्यता अनु प गनुह
र् न
ु जानकारी गराइन्छ ।

साथै आफ्नो काम कतर्व्य पालना गदार् यस नगरपािलकाको कमर्चारीले

पालना गनुप
र् न आचार सं िहता र आचरणको समेत पिरपालना हुन जानकारी
गराइन्छ ।
..............
.......
ूमुख
ूशासकीय
अिधकृत

बोधाथर्ः
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ौी आिथर्क ूशासन शाखाः ूमािणत हािजर/Time Sheet सिहतको ूितवेदनका
आधारमा सम्झौता बमोिजमको रकम मािसक
ौी ूशासन शाखाः हािजरीको व्यवःथा हुन ।

पमा उपलब्ध गराउनुहन
ु ।

ौी वडा कायार्लय, ....................................
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय ।

cf1fn],
eLd k|;fb ltjf/L
k|d'v k|zf;lso clws[t
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