कल्याणपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी
कायमविधि, २०७६
कल्याणपुर नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास ननर्ााणको कायािाई
व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस नगरपालिकाको िागग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरे को
कर्ाचारी दरवस्ददको अगधनर्ा रहह प्राववगधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका
आधारर्ा

सेवा

करारर्ा

लिने

कायािाई

व्यवस्थित

गनाका

िागग

कल्याणपुर

नगर

कायापालिकािे लर्नत २०७६/१०/११ र्ा यो कायाववगध थवीकृत गरी जारी गरे कोछ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस कायाववगधको नार् "कल्याणपुर नगरपालिकार्ा करारर्ा प्राववगधक कर्ाचारी
व्यवथिापन सम्बदधी कायाववगध, २०७६" रहे को छ ।
ख. यो कायाववगध कायापालिकािे ननणाय गरे को लर्नतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा यस कायाववगधर्ाक.

"अध्यक्ष वा प्रर्ुख" भदनािे क्रर्शः गाउँ पालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको
प्रर्ुख सम्झनु पदाछ ।

ख.

"ऐन" भदनािे “थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७६” सम्झनु पदाछ ।

ग.

"कायाववगध" भदनािे “कल्याणपुर नगरपालिकार्ा करारर्ा प्राववगधक कर्ाचारी
व्यवथिापन सम्बदधी कायाववगध, २०७६” सम्झनु पदा छ ।

घ.

"कायाािय" भदनािे नगर कायापालिकाको कायाािय सम्झनु पदा छ ।

ङ.

"प्राववगधक कर्ाचारी" भदनािे दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववगधक सेवा उपिब्ध गराउने
गरी व्यवथिा भएका कर्ाचारी सम्झनु पदा छ ।

च.

"सलर्नत" भदनािे दफा ५ बर्ोस्जर् गहित अदतवाताा तिा सूगचकरण सलर्नत
सम्झनु पदा छ ।

३.

कायमविधि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा
८३ को उपदफा (७) तिा थिानीय तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्यवथिाको दफा १५(४)
बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रयोजनको िागग यो कायाववगध थवीकृत गरी
िागू गररएको छ ।
(२) कायााियिे दे हायको सेवासँग सम्बस्दधत प्राववगधक कर्ाचारी यस कायाववगध
बर्ोस्जर् अवगध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः

(क) इस्दजननयररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्दधत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत
(ङ) थवाथ्य सेवासँग सम्बस्दधत
(छ) अदय कुनै प्राववगधक सेवासँग सम्बस्दधत ।
४.

छनौट सम्बन्िी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववगधक कर्ाचारी कायााियिे करारर्ा
राख्ने प्रयोजनको िागग सगू चकरण तिा छनौट सम्बदधी व्यवथिा दे हाय बर्ोस्जर् हुनेछः
(१) प्राववगधक कर्ाचारीको अनुसूगच - १ बर्ोस्जर् थवीकृत काया वववरण बर्ोस्जर्
पद वा सेवा क्षेत्र तिा सम्बस्दधत सेवा सर्ूहको योग्यता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सर्ेत
तोकी सम्बस्दधत कायााियको सच
ू नापाटी, वेभसाईट तिा अदय कुनै सावाजननक थििर्ा
अनुसूची - २ बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) हदनको सच
ू ना प्रकाशन गनप
ुा नेछ
।
(२) आवेदन फारार्को नर्न
ू ा अनस
ु च
ू ी - ३ बर्ोस्जर् हुनेछ । आवेदन दथतरु
नगरपालिकाबाट ननधाारण भए बर्ोस्जर् हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पना आएका आवेदनहरु दे हायको आधारर्ा दफा ५ को
सलर्नतिे र्ूल्याङ्कन गरी सुगचकृत गनुप
ा नेछ :
क. शैक्षक्षक योग्यता वापत - ६० (सािी) अंक, (ववलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रिर्
श्रेणी वापत ५५, द्गधतीय श्रेणी वापत ५०, तत
ृ ीय श्रेणी वापत ४५,
(त्रत्रभुवन ववश्वववद्याियको अंक गणनाका आधारर्ा) ।
ख. काया अनभ
ु व वापत - १० (दश) अंक (प्रनत वषा २ अंकको दरिे, प्रर्ाणणत
वववरण संिग्न भएको हुनुपने) ।
ग. थिानीय बालसददािाई दे हाय बर्ोस्जर् अंक
१. सम्बस्दधत नगरपालिकाको बालसददा भएर्ा - १० अंक
२. सम्बस्दधत स्जल्िाको बालसददा भएर्ा - ७ अंक
३. सम्बस्दधत प्रदे शको वालसददा भएर्ा - ५ अंक
घ. अदतवाताार्ा अगधकतर् २० अंक । यस अनस
ु ार अकं प्रदान गदाा दयन
ु तर्
८ (आि) र अगधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनुप
ा नेछ
।लसर्ा बाहहर अंक हदनु परे र्ा कैफफयत खुिाउनु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववगधक काया (इस्दजननयररंग,
थवाथ्य तिा पशु गचफकत्सा िगायतका अदय क्षेत्र) का िागग आवश्यक पने
व्यवसानयक प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरे का व्यस्क्तिे र्ात्र आवेदन हदन सक्नेछन ् ।
५.

अन्तिामताम र सूधचकरण सलमततः र्ाग पद संख्याका आधारर्ा कायाववगधको दफा (४) को
उपदफा (३) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्र्ेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गना र
अदतवााताा सर्ेत लिई सूगचकरणको लसफाररस गना दे हायको अदतरवाताा तिा सूगचकरण
सलर्नत रहनेछः
(क) प्रर्ख
ु प्रशासकीय अगधकृत

-

संयोजक

-

सदथय

(ख) अध्यक्ष वा प्रर्ख
ु िे तोकेको ववषय ववज्ञको रुपर्ा
सरकारी सेवाको अगधकृत थतरको कर्ाचारी
(ग)

नगरपालिकाको ववषयगत शाखा प्रर्ख
नभएर्ा संयोजकिे तोकेको
ु /शाखा प्रर्ख
ु
प्रनतननध

६.

-

सदथय

सूधचकरणको वििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त
गने उम्र्ेदवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्नतको लसफाररसको आधारर्ा कायााियिे
उम्र्ेदवारहरुको रोि नम्बर, नार् िर, िे गाना, कार् गना तोफकएको शाखा आहद सर्ेत
उल्िेख गरी योग्यताक्रर् अनुसार सूगचकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सूगचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्या भददा दोव्बर
संख्यार्ा वैकस्ल्पक उम्र्ेदवारको सूची सर्ेत प्रकाशन गनप
ुा नेछ र लसफाररश भएका
उम्र्ेदवारहरुको सच
ू ी सूचना पाटीर्ा सर्ेत टाँस गनप
ुा नेछ ।
तर आवेदन नै कर् परे को अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवार सुगचकरण गना सफकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का योग्यताक्रर्र्ा रहे का उम्र्ेदवारिाई नछटो सञ्चार
र्ाध्यर्बाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सर्ेत राख्नप
ु नेछ ।

७.

करार गनेः (१) कायााियिे सूगचकृत गरे का र्ुख्य उम्र्ेदवारिाई ७ (सात) हदनको म्याद
हदई करार गना सच
ू ना हदनप
ु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सगू चकृत
उम्र्ेदवारसँग कायााियिे अनुसूची - १ बर्ोस्जर्को काया-वववरण सहहत अनुसच
ू ी - 4
बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार गनप
ुा नेछ । उक्त अवगध लभत्र सम्पका राख्न नआएर्ा क्रर्शः
वैकस्ल्पक उम्र्ेदवारिाई सच
ू ना हदई करार गना सफकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बर्ोस्जको पत्र
कायााियिे प्राववगधक कर्ाचारीिाई हदनप
ु नेछ ।

(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कायााियिे कायावववरण हदँ दा ववषयगत शाखा सर्ेत
तोकी कार्र्ा िगाउनु पनेछ ।
(५) यस कायाववगध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ादयत आगिाक वषाको श्रावण १ (एक)
दे णख अको वषाको असारसम्र्का िागग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनप
ुा ने
कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पयााप्त नभएर्ा वा कायाप्रारम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीय
तहिे कार्को बोझ र अवधी हे री करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आगिाक वषाको ननस्म्त सेवा करारर्ा लिएको
व्यस्क्तिाई पुनः अको वषाको िागग सेवा करारर्ा लिनु परे र्ा पुनः पररक्षण, छनौट र
शरू
ु करार सरह र्ानन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्राववगधक कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार ननरदतरता गना नचाहे र्ा कम्तीर्ा १
(एक) र्हहना अगाडी कायााियर्ा लिणखत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी
जानकारी नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्यथतो व्यस्क्तिाई पन
ु ः करारर्ा कार्
गने अवसर हदईने छै न ।
(८) यस दफा ववपररतको अवगध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी
रकर् भक्
ु तानी हदएर्ा त्यसरी अवगध उल्िेख गने वा रकर् भक्
ु तानी गने कर्ाचारीको
तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीय कारवाही सर्ेत गररनेछ ।
८.

कायम शतम, पाररश्रलमक र अिधि :

(१) यस कायाववगध बर्ोस्जर् सेवा करार सम्झौता

गररएका प्राववगधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको शरु
ु तिब
थकेिर्ा नबढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् हुनेछ । थिानीय भत्ता
पाउने थिानर्ा नेपाि सरकारको दररे ट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्िेख भए अनुसार थिानीय
भत्ता उपिब्ध गराउन सफकनेछ ।
(२) कायााियिे काया-वववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् प्रगनतको थििगत वा
वथतुगत प्रनतवेदनका आधारर्ा काया सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्िेख गरी भ्रर्ण भत्ता
वा फफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, फफल्ड भत्ता वा अदय भत्ता
उपिब्ध गराउन सफकने छै न ् ।
(३) कायााियिे करारका प्राववगधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भुक्तानी गदाा ननजिे
र्हहनाभरी गरे को कार्को वववरण (Time Sheet) सहहतको प्रनतवेदन तयार गना िगाई
सम्बस्दधत ववषयगत शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।
(४) यस कायाववगध बर्ोस्जर् प्राववगधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरे कै आधारर्ा
पनछ कुनै पनन पदर्ा अथिायी वा थिायी ननयक्
ु ती हुनाका िागग कुनै पनन दाबी गना
पाउँ ने छै न ।

(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् शुरु गने लर्नत र अदत्य गने लर्नत
सर्ेत उल्िेख गनुप
ा नेछ। तर त्यथतो करारको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भददा
बढी हुने छै न ।
९.

करार समाप्तीः (१) यस कायाववगध बर्ोस्जर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपािको
संववधान बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ायोजन भई खहटई आएर्ा त्यथतो व्यस्क्तको करार
थवतः अदत्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववगधक कर्ाचारीको काया सदतोषजनक नभएको भनन
कायारत ववषयगत शाखा वा कायााियिे लसफाररश गरे र्ा अध्यक्ष वा प्रर्ख
ु िे आवश्यक
छानववन गना िगाई सफाइको र्ौका हदई कायााियिे जन
ु सक
ु ै अवथिार्ा करारबाट
हटाउन सफकनेछ ।

१०.

विवििः यस कायाववगध कायाादवयन क्रर्र्ा िप व्यवथिा गनुा परे र्ा यस कायाववगध तिा
प्रचलित कानन
ू सँग नबाणझने गरी नगरपालिकािे आवश्यक ननणाय गना सक्नेछ ।

कल्याणपुर नगरपालिका

नगर कायापालिकको कायाािय
कल्याणपुर,लसरहा
प्रदे श नं. २, नेपाि

प्राववगधक कर्ाचारीको पद नार्ः

कार् गनुप
ा ने थिानः

प्राववगधक कर्ाचारीको नार्ः
सुपररवेक्षकः
कायम वििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रनतवेदन पेश गनुप
ा ने अगधकारीः

कल्याणपुर नगरपालिका
नगर कायापालिकको कायाािय
कल्याणपुर,लसरहा
प्रदे श नं. २, नेपाि
करारमा सेिा लिने सम्बन्िी सच
ू ना
(सुचना प्रकालशत लर्नत : २०७६/

/

)

कल्याणपरु नगरपालिकाको िागी ..............................(ववषयगत शाखा) र्ा रहने गरी
.............................................................(पद) को रुपर्ा दे हायको संख्या र योग्यता भएको
प्राववगधक कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पने भएकािे योग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो सूचना
प्रकालशत भएको लर्नतिे १५ (पदर) हदन लभत्र हदनको २:०० बजेसम्र् राजथव नतरे को रलसद
सहहत दरखाथत हदन हुन सम्वस्दधत सवैको िागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । यसको
फारार्, दरखाथत दथतुर, काया–वववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सहहतको ववथतत
ृ वववरण
कायााियबाट वा वेवसाइट www. kalyanpurmun.gov.np बाट उपिब्ध हुनेछ ।
पद नार्

संख्या

२. शैक्षिक योग्यता र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. दयन
ू तर् योग्यता (जथतैः नेपाि सरकारवाट र्ादयता प्राप्त ववश्वववद्याियवाट Civil

Engineering र्ा थनातक र कुनै सम्बद्ध ववषयर्ा थनातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभवको हकर्ा सम्बद्ध कायार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको काया अनुभव भएको ।
४. .... वषा उर्ेर पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनुपने ।
५. नेपाि इस्दजननयररङ्ग काउस्दसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदय प्रचलित कानन
ु द्वारा अयोग्य नभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनुप
म नेः उम्र्ेदवारको व्यस्क्तगत वववरण, शैक्षक्षक योग्यताको प्रर्ाणणत
प्रनतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणणत प्रनतलिवप, अनुभवको प्रर्ाणणत
प्रनतलिवप तिा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोस्जर् ववलभदन काउस्दसि वा पररषद् वा अदयर्ा
दताा भएको प्रर्ाणणत प्रनतलिवप संिग्न हुनप
ु नेछ । पेश गररने सबै प्रनतलिवपको पछाडी
उम्र्ेदवार थवयंिे हथताक्षर गरी प्रर्ाणणत गने ।

अनुसूची - ३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारार्को ढाँचा)

हािसािै णखचेको

कल्याणपुर नगर कायापालिकको कायाािय

पासपोटा साईजको

कल्याणपुर,लसरहा

पुरै र्ुखाकृनत दे णखने

प्रदे श नं. २, नेपाि

फोटो यहाँ टाथने र
फोटो र फारार्र्ा

करारको िाधग दरखास्त फाराम

पने गरी उम्र्ेदवारिे

(क) वैयस्क्तक वववरण
नार्

िर

दथतखत

(दे वनागरीर्ा)
(अंग्रेजी िूिो अक्षरर्ा)

नागररकता नं:
थिायी िे गाना

लिङ्ग:
जारी गने स्जल्िा :

लर्नत :

क)

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) र्ागा/घर नं. :

च) फो नं.

स्जल्िा

पत्राचार गने िे गाना :

ईर्ेि

बाबक
ु ो नार्, िर :

जदर् लर्नत :

बाजेको नार्, िर :

(वव.सं.र्ा)
हािको उर्ेर :

(ईस्थव संवतर्ा)
वषा

र्हहना

(ख) शैक्षक्षक योग्यता/तालिर् (दरखाथत फारार् भरे को पदको िागग चाहहने आवश्यक दयूनतर् शैक्षक्षक योग्यता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गने)
आिश्यक

न्यूनतम

योग्यता

विश्िविद्यािय/बोर्म/तालिम
संस्था

ददने

शैक्षिक उपाधि/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रततशत

मि
ू विषय

शैक्षक्षक योग्यता
तालिर्
(ग) अनभ
ु ि सम्बन्िी वििरण
कायामिय

पद

सेिा/समूह/उपसमह
ू

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अिधि
दे खख

सम्म

र्ैिे यस दरखाथतर्ा खुिाएका सम्पण
ू ा वववरणहरु सत्य छन ् । दरखाथत बुझाएको पदको सूचनाको िागग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न
। कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको िहररएर्ा प्रचलित कानून बर्ोस्जर् सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्र्ेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तिा यस

दरखाथत फारार्का पष्ृ िहरुर्ा उल्िेणखत सबै शता तिा ननयर्हरु पािना गना र्दजुर गदाछु । सािै करारर्ा उल्िेणखत शताहरु पण
ू ा रुपर्ा पािना
गनेछु र करारको सर्यभददा अगावै करारको अदत्य गदाा कस्म्तर्ा ३ र्हहनाको पव
ू ा सच
ू ना हदई कायााियर्ा ननवेदन हदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप

दायााँ

उम्मेदिारको दस्तखत

बायााँ

लमतत:
कायााियिे भनेः
रलसद/भौचर नं. :
दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गनेको नार् र दथतखतः
लर्नत :

रोि नं. :
दरखाथत
दथतखत

थवीकृत/अथवीकृत

गनेको

लर्नत :

द्रष्टव्य : दरखाथत साि सूचनार्ा उल्िेणखत िगायत ननम्नलिणखत कागजातहरु अननवाया रुपर्ा उम्र्ेदवार आफैिे प्रर्ाणणत गरी पेश गनुा पनेछ ।

(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रनतलिवप,

(२) सर्कक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेर्ा सो को प्रनतलिवप, (३) दयूनतर् शैक्षक्षक

योग्यताको प्रर्ाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रनतलिवप, प्राववगधक काया (इस्दजननयररङ्ग, थवाथ्य तिा पशु गचफकत्सा िगायतका अदय क्षेत्र) का
िागग आवश्यक पने व्यवसानयक प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रनतलिवप, तालिर् र अनुभव आवश्यक पनेर्ा सो सर्ेतको प्रनतलिवप, आहद ।

अनुसूची - ४
(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

कल्याणपुर

नगर

....................स्जल्िा,

कायापालिकाको

कायाािय,

(यसपनछ

...................नगरपालिका/गाउँ पालिका,

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

(यसपनछ

पहहिो

दोश्रो

वडा

पक्ष

पक्ष

नं.

भननएको)

.....

भननएको)

बथने
का

र

श्री

बीच

.....गाउँ पालिका/नगरपालिकाको .................................................(इस्दजननयर) को कार्काज
गना गराउन लर्नत २०७

/......./...... को ननणाय अनस
ु ार दे हायका काया/शताको अगधनर्ा रहह

दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन र्दजुर भएकािे यो करारको संझौता गरी
एक/एक प्रनत आपसर्ा बणु झ लियौं हदयौं :
१.

२.
३.

४.
५.

६.

७.

कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोफकएको संिग्न काया वववरण अनस
ु ारको
काया

पहहिो

पक्षिे

तोकेको

सर्य

आवश्यकतानुसार िप कार् गनुा पनेछ ।

र

थिानर्ा

उपस्थित

भई

गनुा

पनेछ

र

काम गनुम पने स्थान : कल्याणपरु नगरपालिका।

करारमा काम गरे बापत पााँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक र्हहना व्यनतत भएपनछ, पहहिो
पक्षिे दोश्रो पक्षिाई र्ालसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरे पी रु.
.................................. पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।

आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे कल्याणपुर नगरपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्यवथिा
भएका आचरण तिा अनश
ु ासन सम्बदधी व्यवथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।

विदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजननक त्रबदा बाहे क अदय कुनै पनन फकलसर्को त्रबदा उपिब्ध

हुने छै न । सािै कायााियको िागग आवश्यक परे को खण्डर्ा त्रबदाको हदनर्ा पनन सेवा
उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी सावाजननक त्रबदाको हदनर्ा कायााियर्ा कार् िगाए
बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो पक्षिाई हदईनेछ ।

कायामिय सम्पविको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायााियको चि अचि सम्पवत्तको नोक्सानी वा

हहनालर्ना गरे र्ा सो को क्षनतपूनता वा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षिे पहहिो
पक्षिाई हदनु पनेछ ।

गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायााियको कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एवं गोप्य कुरा वा
कागजात कुनै अनगधकृत व्यस्क्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ाणणत भएर्ा दोस्रो

पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूनता दोश्रो पक्षबाट
८.
९.

भराईनेछ र कािो सच
ू ीर्ा सर्ेत राणखनेछ ।

करार अिधिः यो करार २०७६।१0।25 दे णख िागु भई २०७७ असार

25 सम्र्को िागग

हुनेछ ।
कायमसम्पादन मूल्यांकनः पहहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको काया सम्पादन र्ूल्यांकन गने र सो

र्ूल्यांकन गदाा सािवसािी ननरदतरता हदन उपयक्
ु त दे णखएर्ा कायाववगधको दफा ९
बर्ोस्जर् करार ननस्श्चत अवगधको िागग िप हुन सक्नेछ ।

१०.

पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षिे पहहिो पक्षिाई िगातार

७ (सात) हदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा हदन
नसकेर्ा अनुपस्थित रहे को अवगधको पाररश्रलर्क दार्ासाहहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा
बढी सेवा नगरे र्ा थवतः यो संझौता पहहिो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्यवथिा गना वाधा

पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदय कुनै कारणिे सेवा हदन
असर्िा भएर्ा वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर

उल्िघंन गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गना सक्नेछ र ननजको सट्टा अको
११.
१२.

व्यस्क्त करारर्ा राणख कार् िगाउन बाधा पने छै न ।

दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे यस करार बर्ोस्जर् कार् गरे कै आधारर्ा पनछ कुनै पनन
पदर्ा अथिायी वा थिायी ननयुस्क्त हुनाका िागग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।
प्रचलित कानून िागू हुनेः यस संझौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून
बर्ोस्जर् हुनेछ ।

नगरपालिकाको तफमबाट :

दोस्रो

पि

व्यक्तत):

हथताक्षर :

हथताक्षर :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कायााियको छापः

(करार

गने

कल्याणपुर नगरपालिका

नगर कायापालिकको कायाािय
कल्याणपुर,लसरहा
प्रदे श नं. २, नेपाि

च.नं.

लर्नतः

प.सं.

श्री ........................................,
.........................

ववषयः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई लर्नत २०७६।....।... ननणायानुसार सूगचकरण गररए बर्ोस्जर् ............................
(पदको नार् वा कार्) का िागग यसैसाि संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्नत
२०७6।....।...

दे णख २०७6।.....।.... सम्र् करारर्ा राणखएको हुँदा संिग्न कायाशता अनुरुप

आफनो कार् इर्ाददारीपूवक
ा र व्यवसानयक र्ल्
ू य र्ादयता अनुरुप गनह
ुा ु न जानकारी गराइदछ
।
सािै आफ्नो कार् कताव्य पािना गदाा यस नगरपालिकाको कर्ाचारीिे पािना गनुप
ा ने
आचार संहहता र आचरणको सर्ेत पररपािना हुन जानकारी गराइदछ ।
.....................
प्रर्ुख प्रशासकीय अगधकृत
बोिाथमः
श्री आगिाक प्रशासन शाखा, कल्याणपुर नगरपालिका ।
श्री प्रशासन शाखा, कल्याणपुर नगरपालिका

।

