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करारमा प्राविविक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी कार्मविवि, २०७४
मुवसकोट नगरपाविकािे उपिब्ि गराउने सेिा प्रिाह र विकास वनमामणको कार्मिाई व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाउन र्स
नगरपाविकाको िावग नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को कममचारी दरिवन्दको अविनमा रवह प्राविविक कममचारीको ररक्त पदमा
करार सम्झौताका आिारमा सेिा करारमा विने कार्मिाई व्यिवस्थत गनमका िावग मुवसकोट नगर सभािे वमवत
२०७४।१२।३० मा र्ो कार्मविवि स्िीकृ त गरी जारी गरे को छ ।
१.

संविप्त नाम र प्रारम्भः
क. र्स कार्मविविको नाम "करारमा प्राविविक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्मविवि, २०७४" रहेको छ ।
ख. र्ो कार्मविवि कार्मपाविकािे वनणमर् गरे को वमवतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा र्स कार्मविविमाक.

"प्रमुख" भन्नािे नगरपाविकाको प्रमुख सम्झनु पदमछ ।

ख.

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

ग.

"कार्मविवि" भन्नािे “मुवसकोट नगरपाविकामा करारमा प्राविविक कममचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्मविवि,
२०७४” सम्झनु पदमछ ।

घ.

"कार्ामिर्" भन्नािे नगर कार्मपाविकाको कार्ामिर् सम्झनु पदमछ ।

ङ.

"प्राविविक कममचारी" भन्नािे दफा ३(२) बमोवजम प्राविविक सेिा उपिब्ि गराउने गरी व्यिस्था भएका
कममचारी सम्झनु पदमछ ।

च.

३.

"सवमवत" भन्नािे दफा ५ बमोवजम गरित अन्तिाताम तथा सूवचकरण सवमवत सम्झनु पदमछ ।

कार्मविवि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७) तथा
स्थानीर् तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्थाको दफा १५(४) बमोवजम प्राविविक कममचारी करारमा राख्ने प्रर्ोजनको
िावग र्ो कार्मविवि स्िीकृ त गरी िागू गररएको छ ।
(२) कार्ामिर्िे देहार्को सेिासँग सम्बवन्ित प्राविविक कममचारी र्स कार्मविवि बमोवजम अिवि तोकी करारमा
राख्न सक्नेछः
(क) इवन्जवनर्ररङ्ग सेिासँग सम्बवन्ित
(ख) कृ वष सेिासँग सम्बवन्ित
(ग) पशु सेिासँग सम्बवन्ित
(घ) िन सेिासँग सम्बवन्ित
(ङ) स्िास््र् सेिासँग सम्बवन्ित
(छ) अन्र् कु नै प्राविविक सेिासँग सम्बवन्ित ।

४.

छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बमोवजमका प्राविविक कममचारी कार्ामिर्िे करारमा राख्ने प्रर्ोजनको िावग
सूवचकरण तथा छनौट सम्बन्िी व्यिस्था देहार् बमोवजम हुनेछः
(१) प्राविविक कममचारीको अनुसूवच - १ बमोवजम स्िीकृ त कार्म वििरण बमोवजम पद िा सेिा िेत्र तथा
सम्बवन्ित सेिा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रवमक, सेिा शतम समेत तोकी सम्बवन्ित कार्ामिर्को सूचनापाटी, िेभसाईट
तथा अन्र् कु नै सािमजवनक स्थिमा अनुसूची - २ बमोवजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) ददनको सूचना प्रकाशन
गनुमपनेछ ।
(२) आिेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोवजम हुनेछ । आिेदन दस्तुर नगरपाविकाबाट वनिामरण भए
बमोवजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पनम आएका आिेदनहरु देहार्को आिारमा दफा ५ को सवमवतिे मूल्र्ाङ्कन गरी
सुवचकृ त गनुमपनेछ :
क. शैविक र्ोग्र्ता िापत - ६० (सािी) अंक, (विवशष्ट श्रेणी िापत ६०, प्रथम श्रेणी िापत ५५, वितीर्
श्रेणी िापत ५०, तृतीर् श्रेणी िापत ४५, (वत्रभुिन विश्वविद्यािर्को अंक गणनाका आिारमा) ।
ख. कार्म अनुभि िापत - १० (दश) अंक (प्रवत िषम २ अंकको दरिे, प्रमावणत वििरण संिग्न भएको हुनुपने)
।
ग. स्थानीर् बावसन्दािाई देहार् बमोवजम - १० (दश) अंक
१. सम्बवन्ित गाउँ पाविका/नगरपाविकाको बावसन्दा भएमा - १० अंक
२. सम्बवन्ित वजल्िाको बावसन्दा भएमा - ५ अंक
घ. अन्तिाताममा अविकतम २० अंक । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाम न्र्ुनतम ८ (आि) र अविकतम १४
(चौि) को सीमावभत्र रही प्रदान गनुमपनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोवजम आिेदन माग गदाम प्राविविक कार्म (इवन्जवनर्ररं ग, स्िास््र् तथा पशु वचदकत्सा
िगार्तका अन्र् िेत्र) का िावग आिश्र्क पने व्यिसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरे का व्यवक्तिे मात्र आिेदन ददन
सक्नेछन् ।
५.

अन्तिामताम र सूवचकरण सवमवतः माग पद संख्र्ाका आिारमा कार्मविविको दफा (४) को उपदफा (३) बमोवजम उच्चतम
अंक प्राप्त गरे का उम्मेदिारिाई प्रारवम्भक छनौट गनम र अन्तिामताम समेत विई सूवचकरणको वसफाररस गनम देहार्को
अन्तरिाताम तथा सूवचकरण सवमवत रहनेछः
(क)

६.

प्रमुख प्रशासकीर् अविकृ त

- संर्ोजक

(ख) प्रमुखिे तोके को विषर् विज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको अविकृ त स्तरको कममचारी

- सदस्र्

(ग)

- सदस्र्

नगरपाविकाको विषर्गत शाखा प्रमुख

सूवचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोवजम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारहरु दफा ५
बमोवजमको सवमवतको वसफाररसको आिारमा कार्ामिर्िे उम्मेदिारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िे गाना, काम गनम
तोदकएको शाखा आदद समेत उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनुसार सूवचकरणको वििरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम सूवचकरण प्रकाशन गदाम पद संख्र्ा भन्दा दोव्बर संख्र्ामा िैकवल्पक उम्मेदिारको
सूची समेत प्रकाशन गनुप
म नेछ र वसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुप
म नेछ ।
तर आिेदन नै कम परे को अिस्थामा कम उम्मेदिार सुवचकरण गनम सदकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोवजमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदिारिाई वछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी गराई
सोको अवभिेख समेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः (१) कार्ामिर्िे सूवचकृ त गरे का मुख्र् उम्मेदिारिाई ७ (सात) ददनको म्र्ाद ददई करार गनम सूचना
ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको अििी वभत्र करार सम्झौता गनम आउने सूवचकृ त उम्मेदिारसँग कार्ामिर्िे
अनुसूची - १ बमोवजमको कार्म-वििरण सवहत अनुसूची - ४ बमोवजमको ढाँचामा करार गनुप
म नेछ । उक्त अिवि वभत्र
सम्पकम राख्न नआएमा क्रमशः िैकवल्पक उम्मेदिारिाई सूचना ददई करार गनम सदकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोवजको पत्र कार्ामिर्िे प्राविविक कममचारीिाई
ददनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोवजम कार्ामिर्िे कार्मवििरण ददँदा विषर्गत शाखा समेत तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।
(५) र्स कार्मविवि बमोवजम करार गदाम सामान्र्त आर्थमक िषमको श्रािण १ (एक) देवख अको िषमको
असारसम्मका िावग मात्र करार गनुम पनेछ । तर उक्त पदिे गनुमपने काम समाप्त भएमा िा पर्ामप्त नभएमा िा
कार्मप्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा स्थानीर् तहिे कामको बोझ र अििी हेरी करारको अििी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोवजम एक आर्थमक िषमको वनवम्त सेिा करारमा विएको व्यवक्तिाई पुनः अको िषमको िावग
सेिा करारमा विनु परे मा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह मावन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्राविविक कममचारीिे स्िेच्छािे करार वनरन्तरता गनम नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी
कार्ामिर्मा विवखत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्र्स्तो
व्यवक्तिाई पुनः करारमा काम गने अिसर ददईने छै न ।
(८) र्स दफा विपररतको अिवि उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भुक्तानी ददएमा त्र्सरी
अिवि उल्िेख गने िा रकम भुक्तानी गने कममचारीको तिि भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र विभागीर्
कारिाही समेत गररनेछ ।

८.

कार्म शतम, पाररश्रवमक र अिवि : (१) र्स कार्मविवि बमोवजम सेिा करार सम्झौता गररएका प्राविविक कममचारीको
मावसक पाररश्रवमक सम्बवन्ित तह िा पदको शुरु तिब स्के िमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा उल्िेख भए बमोवजम

हुनेछ । स्थानीर् भत्ता पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोवजम करारमा उल्िेख भए अनुसार स्थानीर् भत्ता
उपिब्ि गराउन सदकनेछ ।
(२) कार्ामिर्िे कार्म-वििरणमा उल्िेख भए बमोवजम प्रगवतको स्थिगत िा िस्तुगत प्रवतिेदनका आिारमा
कार्म सम्पादन अनुसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा दफल्ड भत्ता उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता, दफल्ड भत्ता िा अन्र् भत्ता उपिब्ि गराउन सदकने छै न् ।
(३) कार्ामिर्िे करारका प्राविविक कममचारीको पाररश्रवमक भुक्तानी गदाम वनजिे मवहनाभरी गरे को कामको
वििरण (Time Sheet) सवहतको प्रवतिेदन तर्ार गनम िगाई सम्बवन्ित विषर्गत शाखाको वसफाररशको आिारमा
मात्र भुक्तानी गनुम पनेछ ।
(४) र्स कार्मविवि बमोवजम प्राविविक कममचारीिे करारमा काम गरे कै आिारमा पवछ कु नै पवन पदमा अस्थार्ी
िा स्थार्ी वनर्ुक्ती हुनाका िावग कु नै पवन दाबी गनम पाउँ ने छैन ।
(५) उपदफा (१) बमोवजम करार गदाम काम शुरु गने वमवत र अन्त्र् गने वमवत समेत उल्िेख गनुम पनेछ। तर
त्र्स्तो करारको अििी एक पटकमा १ (एक) िषम भन्दा बढी हुने छै न ।
९.

करार समाप्तीः (१) र्स कार्मविवि बमोवजम करार गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपािको संवििान बमोवजम कममचारी
समार्ोजन भई खरटई आएमा त्र्स्तो व्यवक्तको करार स्ितः अन्त्र् हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविविक कममचारीको कार्म सन्तोषजनक नभएको भवन कार्मरत विषर्गत शाखा िा
कार्ामिर्िे वसफाररश गरे मा प्रमुखिे आिश्र्क छानविन गनम िगाई सफाइको मौका ददई कार्ामिर्िे जुनसुकै अिस्थामा
करारबाट हटाउन सदकनेछ ।

१०. विवििः र्स कार्मविवि कार्ामन्िर्न क्रममा थप व्यिस्था गनुम परे मा र्स कार्मविवि तथा प्रचवित कानूनसँग नबावझने
गरी नगरपाविकािे आिश्र्क वनणमर् गनम सक्नेछ ।

अनुसूची - १
(बुँदा ४.१सँग सम्बवन्ित कार्मवििरणको ढाँचा)
मुवसकोट नगर कार्मपाविकको कार्ामिर्
रुकु म (पवश्चम)
६ नं. प्रदेश नेपाि

कार्म वििरणको नमुनाः
प्राविविक कममचारीको पद नामः

काम गनुमपने स्थानः

प्राविविक कममचारीको नामः
सुपररिेिकः
कार्म वििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रवतिेदन पेश गनुमपने अविकारीः

अनुसच
ू ी-२
(बुँदा ४.१सँग सम्बवन्ित आिेदनको ढाँचा)
मुवसकोट नगर कार्मपाविकको कार्ामिर्
रुकु म पवश्चम
६ नं. प्रदेश नेपाि
करारमा सेिा विने सम्बन्िी सूचना
(सुचना प्रकावशत वमवत : २०७ /
मुवसकोट

नगरपाविकाको

िागी

/

)

..............................(विषर्गत

शाखा

मा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपमा देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राविविक कममचारी
करारमा राख्नु पने भएकािे र्ोग्र्ता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकावशत भएको वमवतिे १५ (पन्र) ददन वभत्र
ददनको २:०० बजेसम्म राजस्ि वतरे को रवसद सवहत दरखास्त ददन हुन सम्िवन्ित सिैको िावग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ
। र्सको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्म–वििरण, पाररश्रवमक, सेिाका शतमहरु सवहतको विस्तृत वििरण कार्ामिर्बाट िा
िेिसाइट www. musikotmunrukum.gov.np बाट उपिब्ि हुनेछ ।
पद नाम

संख्र्ा

२. शैविक र्ोग्र्ता र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. न्र्ूनतम र्ोग्र्ता (जस्तैः नेपाि सरकारिाट मान्र्ता प्राप्त विश्वविद्यािर्िाट Civil Engineering मा स्नातक (B.E) र कु नै
सम्बि विषर्मा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभिको हकमा B.E उतीणम गरी सम्बि कार्ममा कम्तीमा ...... िषमको कार्म अनुभि भएको ।
४. .... िषम उमेर पुरा भई .... िषम ननाघेको हुनुपने ।
५. नेपाि इवन्जवनर्ररङ्ग काउवन्सिमा दताम भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अन्र् प्रचवित कानुनद्वारा अर्ोग्र् नभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनुप
म नेः उम्मेदिारको व्यवक्तगत वििरण, शैविक र्ोग्र्ताको प्रमावणत प्रवतविवप, नेपािी नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतविवप, अनुभिको प्रमावणत प्रवतविवप तथा प्रचवित नेपाि कानून बमोवजम विवभन्न काउवन्सि
िा पररषद् िा अन्र्मा दताम भएको प्रमावणत प्रवतविवप संिग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रवतविवपको पछाडी उम्मेदिार
स्िर्ंिे हस्तािर गरी प्रमावणत गने ।

अनुसच
ू ी-३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बवन्ित दरखास्त फारामको ढाँचा)
हालसालै खिचेको

मुवसकोट नगर कार्मपाविकको कार्ामिर्
रुकु म पवश्चम
६ नं. प्रदेश नेपाि
करारको िावग दरखास्त फाराम

पासपोर्ट साईजको परु ै
मुिाकृति दे खिने फोर्ो
यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र

(क) िैर्वक्तक वििरण
नाम

थर

फाराममा पने गरी

(देिनागरीमा)
(अंग्रेजी िू िो अिरमा)

नागररकता नं:
स्थार्ी िे गाना

उम्मेदवारले दस्ििि

विङ्ग:
जारी गने वजल्िा :

वमवत :

क) वजल्िा

ख) न.पा./गा.पा.

ग) िडा नं

घ) टोि :

ङ) मागम/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईमेि
जन्म वमवत :

बाबुको नाम, थर :

(वि.सं.मा)
हािको उमेर :

बाजेको नाम, थर :

(ईवस्ि संितमा)
िषम

मवहना

(ख) शैविक र्ोग्र्ता/ताविम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िावग चावहने आिश्र्क न्र्ूनतम शैविक र्ोग्र्ता/ताविम मात्र उल्िेख गने)
आिश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता

विश्वविद्यािर्/बोडम/ताविम ददने संस्था

शैविक उपावि/ताविम

संकार्

श्रेणी/प्रवतशत

मूि विषर्

शैविक र्ोग्र्ता

ताविम
(ग) अनुभि सम्बन्िी वििरण
कार्ामिर्

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अिवि
देवख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणम वििरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िावग अर्ोग्र् िहररने गरी कु नै सजार् पाएको छै न । कु नै कु रा ढाँटे िा िुकाएको िहररएमा प्रचवित
कानून बमोवजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचवित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेवखत सबै शतम तथा वनर्महरु पािना गनम मन्जुर गदमछु । साथै
करारमा उल्िेवखत शतमहरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाम कवम्तमा ३ मवहनाको पूिम सूचना ददई कार्ामिर्मा वनिेदन ददनेछु ।
उम्मेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
उम्मेदिारको दस्तखत
दार्ाँ
बार्ाँ
वमवत:
कार्ामिर्िे भनेः
रवसद/भौचर नं. :
दरखास्त अस्िीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः
वमवत :

रोि नं. :

दरखास्त
स्िीकृ त/अस्िीकृ त
गनेको
दस्तखत
वमवत :
द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेवखत िगार्त वनम्नविवखत कागजातहरु अवनिार्म रुपमा उम्मेदिार आफै िे प्रमावणत गरी पेश गनुम पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतविवप, (२) समकिता र सम्बि आिश्र्क पनेमा सो को प्रवतविवप, (३) न्र्ूनतम शैविक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतविवप,
प्राविविक कार्म (इवन्जवनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा पशु वचदकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िावग आिश्र्क पने व्यिसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रवतविवप, ताविम र अनुभि आिश्र्क पनेमा सो
समेतको प्रवतविवप, आदद ।

अनुसच
ू ी-४
(बुँदा ७.१ सँग सम्बवन्ित करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

मुवसकोट

नगर

कार्मपाविकाको

कार्ामिर्,

(र्सपवछ

पवहिो

पि

भवनएको)

र

....................वजल्िा,

...................नगरपाविका/गाउँ पाविका, िडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................ (र्सपवछ
दोश्रो पि भवनएको) का बीच मुवसकोट नगरपाविकाको .................................................(इवन्जवनर्र) को कामकाज गनम
गराउन वमवत २०७ /......./...... को वनणमर् अनुसार देहार्का कार्म/शतमको अविनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा
उपिब्ि गराउन मन्जुर भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रवत आपसमा बुवझ विर्ौं ददर्ौं :
१.
कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पििे आफु िाई तोदकएको संिग्न कार्म वििरण अनुसारको कार्म पवहिो पििे तोके को
समर् र स्थानमा उपवस्थत भई गनुम पनेछ र आिश्र्कतानुसार थप काम गनुम पनेछ ।
२.

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

३.

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रवमक : प्रत्र्ेक मवहना व्यवतत भएपवछ, पवहिो पििे दोश्रो पििाई मावसक

४.
५.

६.
७.

८.
९.

रुपमा रु. ...................(अिरे पी रु. ..................................................................पाररश्रवमक उपिब्ि
गराउनेछ ।
आचरणको पािनाः दोश्रो पििे मुवसकोट नगरपाविकाको प्रचवित कानूनमा ब्र्िस्था भएका आचरण तथा अनुशासन
सम्बन्िी व्यिस्थाहरु पािना गनुम पनेछ ।
विदाः दोस्रो पििाई साबमजवनक वबदा बाहेक अन्र् कु नै पवन दकवसमको वबदा उपिब्ि हुने छैन । साथै कार्ामिर्को
िावग आिश्र्क परे को खण्डमा वबदाको ददनमा पवन सेिा उपिब्ि गराउनु पनेछ । र्सरी सािमजवनक वबदाको ददनमा
कार्ामिर्मा काम िगाए बापत मावसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ददईनेछ ।
कार्ामिर् सम्पवत्तको सुरिाः दोस्रो पििे कार्ामिर्को चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी िा वहनावमना गरे मा सो को
िवतपूर्तम िा हानी नोक्सानीको वबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ददनु पनेछ ।
गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ामिर्को कागजपत्र, वजन्सी सामान एिं गोप्र् कु रा िा कागजात कु नै अनविकृ त व्यवक्त िा
देशिाई उपिब्ि गराएको प्रमावणत भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको वततपूर्तम
दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत रावखनेछ ।
करार अिविः र्ो करार २०७... ।........।..........देवख िागु भई २०७.....असार १५ सम्मको िावग हुनेछ ।
कार्मसम्पादन मूल्र्ांकनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्म सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन गदाम साििसािी
वनरन्तरता ददन उपर्ुक्त देवखएमा कार्मविविको दफा ९ बमोवजम करार वनवश्चत अिविको िावग थप हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रवमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन्त्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात) ददन भन्दा बढी उक्त
सेिा उपिब्ि नगराएमा, सन्तोषजनक सेिा ददन नसके मा अनुपवस्थत रहेको अिविको पाररश्रवमक दामासावहिे कट्टा
गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरे मा स्ितः र्ो संझौता पवहिो पििे रि गरी अको ब्र्िस्था गनम िािा पने छै न ।
दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्र् कु नै कारणिे सेिा ददन असमथम भएमा िा काम सन्तोषजनक
नभएमा िा आचरण सम्बन्िी कु राहरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो पिसंगको संझौता रि गनम सक्नेछ र वनजको सट्टा
अको व्यवक्त करारमा रावख काम िगाउन बािा पने छै न ।
११. दािी नपुग्नःे दोश्रो पििे र्स करार बमोवजम काम गरे कै आिारमा पवछ कु नै पवन पदमा अस्थार्ी िा स्थार्ी वनर्ुवक्त
हुनाका िावग दाबी गनम पाँउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रचवित कानून िागू हुनेः र्स संझौतामा उल्िेख नभएको कु रा प्रचवित नेपाि कानून बमोवजम हुनेछ ।

नगरपाविकाको तफम बाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यवक्त):

हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कार्ामिर्को छापः

अनुसूची - ५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बवन्ित करार सूचना पत्रको ढाँचा)
मुवसकोट नगर कार्मपाविकको कार्ामिर्
रुकु म पवश्चम
६ नं. प्रदेश नेपाि

च.नं.

वमवतः

प.सं.

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

विषर्ः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई वमवत २०७...।....।... वनणमर्ानुसार सूवचकरण गररए बमोवजम ............................ (पदको नाम िा काम) का
िावग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोवजम वमवत २०७....।....।... देवख २०७....।.....।.... सम्म करारमा रावखएको हुँदा
संिग्न कार्मशतम अनुरुप आफनो काम इमान्दारीपूिमक र व्यिसावर्क मूल्र् मान्र्ता अनुरुप गनुमहुन जानकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम कतमव्य पािना गदाम र्स मुवसकोट नगरपाविकाको कममचारीिे पािना गनुमपने आचार संवहता र
आचरणको समेत पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रशासकीर् अविकृ त
बोिाथमः
श्री आर्थमक प्रशासन शाखाः प्रमावणत हावजर/Time Sheet सवहतको प्रवतिेदनका आिारमा सम्झौता बमोवजमको रकम
मावसक रूपमा उपिब्ि गराउनुहुन ।
श्री प्रशासन शाखाः हावजरीको व्यिस्था हुन ।
श्री िडा कार्ामिर्, ....................................
नगर कार्मपाविकाको कार्ामिर् ।
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