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प्रस्तावना M इलाम नगरपाललकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनमााणको कार्ालाई व्र्वस्स्ित र
प्रभावकारी बनाउन र्स नगरपाललकाको लालग नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को कमाचारी दरवस्ददको अलधनमा
रवह प्राववलधक कमाचारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा ललने कार्ालाई व्र्वस्स्ित
गनाका लालग इलाम नगर कार्ापाललकाले लमलत २०७५/01/08

;d]t eO{
१.

/ ldlt @)&%.)%)% df klxnf] ;+zf]wg

र्ो कार्ाववलध स्वीकृत गरी जारी गरे कोछ ।

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भः(१) र्स कार्ाववलधको नाम "

;+zf]wg;lxt _ sfo{ljlw, @)&%"
(२) र्ो कार्ाववलध

t'?Gt
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रहेको छ ।

प्रारम्भ हुनेछ ।
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२.

पररभाषाः ववषर् वा प्रसं गले अको अिा नलागेमा र्स कार्ाववलधमाक.

"प्रमुख" भन्नाले : नगरपाललकाको प्रमुख सम्झनु पदाछ ।

ख.

"ऐन" भन्नाले “स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ

sd{rf/L Joj:yfkg P]g, @)&$ ;d]tnfO{ a'emfpg]5
ग.

/ o;n] Onfd gu/kflnsf,

।

"कार्ाववलध" भन्नाले “ इलाम नगरपाललकामा करारमा प्राववलधक कमाचारी व्र्वस्िापन सम्बदधी कार्ाववलध,
२०७४” सम्झनु पदाछ ।

घ.

"कार्ाालर्" नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् सम्झनु पदाछ ।

ङ.

"प्राववलधक कमाचारी" भन्नाले दफा ३(२) बमोस्जम प्राववलधक सेवा उपलब्ध गराउने गरी व्र्वस्िा भएका
कमाचारी सम्झनु पदाछ ।

च.
३.

"सलमलत" भन्नाले दफा ५ बमोस्जम गठित अदतवाताा तिा सूचीकरण सलमलत सम्झनु पदाछ ।

कार्ाववलध लागू हुने िेत्र र सेवाः (१) स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)
तिा स्िानीर् तहमा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वस्िाको दफा १५(४) बमोस्जम प्राववलधक कमाचारी करारमा राख्ने
प्रर्ोजनको लालग र्ो कार्ाववलध स्वीकृत गरी लागू गररएको छ ।
(२) कार्ाालर्ले दे हार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववलधक कमाचारी र्स कार्ाववलध बमोस्जम अवलध तोकी
करारमा राख्न सक्नेछः
(क) इस्दजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्दधत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत
(ङ) स्वास््र् सेवासँग सम्बस्दधत
(छ) अदर् कुनै प्राववलधक सेवासँग सम्बस्दधत र श्रे णीवववहन ।

४.

छनौट सम्बदधी व्र्वस्िाः दफा ३ बमोस्जमका प्राववलधक कमाचारी कार्ाालर्ले करारमा राख्ने प्रर्ोजनको लालग
सूचीकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वस्िा दे हार् बमोस्जम हुनेछः
(१) प्राववलधक कमाचारीको अनुसूची - १ बमोस्जम स्वीकृत कार्ा वववरण बमोस्जम पद वा सेवा िेत्र तिा
सम्बस्दधत सेवा समूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलमक, सेवा शता समेत तोकी सम्बस्दधत कार्ाालर्को सूचनापाटी, वेभसाईट
तिा अदर् कुनै सावाजलनक स्िलमा अनुसूची -२ बमोस्जमको ढाँचामा १५ (पदर) ठदनको सूचना प्रकाशन
गनुप
ा नेछ ।
(२) आवेदन फारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोस्जम हुनेछ । आवेदन दस्तुर अलधकृतस्तर रू.
१,०००।००, ना. सु. स्तर रू. ७००।०० र अदर् रू. ५००।०० हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम पना आएका आवेदनहरु दे हार्को आधारमा दफा ५ को सलमलतले मूल्र्ाङ्कन
गरी सुचीकृत गनुप
ा नेछ :
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क. शैस्िक र्ोग्र्ता वापत – ६० अंकमा ( ववस्शष्टतासवहत प्रिम श्रे णी वापत ६०, वितीर् श्रे णी
वापत ५८ र तृतीर् श्रे णी वापत ५५ अंक (लत्रभुवन ववश्वववद्यालर्को अंक गणनाका आधारमा)
।
ख. कार्ा अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रलत वषा २ अंकको दरले , प्रमास्णत वववरण सं लग्न भएको
हुनपु ने) ।
ग. स्िानीर् बालसददालाई दे हार् बमोस्जम

- १० (दश) अंक

१. सम्बस्दधत नगरपाललकाको बालसददा भएमा - १० अंक
२. सम्बस्दधत स्जल्लाको बालसददा भएमा

- ८ अंक

३. वेस्जल्लाके भए

- ५ अंक

घ. अदतवाताामा अलधकतम २० अंक । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाा दर्ुनतम ८ (आि) र अलधकतम
१४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुप
ा नेछ ।
५.

अदतवााताा र सूचीकरण सलमलतः माग पद सं ख्र्ाका आधारमा कार्ाववलधको दफा (४) को उपदफा (३) बमोस्जम
उच्चतम अंक प्राप्त गरे का उम्मेदवारलाई प्रारस्म्भक छनौट गना र अदतवााताा समेत ललई सूचीकरणको लसफाररस
गना दे हार्को अदतरवाताा तिा सूचीकरण सलमलत रहनेछः

६.

(क) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत

- सं र्ोजक

(ख) लोकसेवा आर्ोगको स्िानीर् कार्ाालर्को अलधकृत स्तरको प्रलतलनलध

- सदस्र्

(ग) नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर्के ववषर्गत शाखा प्रमुख

- सदस्र्

सूचीकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बमोस्जम सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दफा ५
बमोस्जमको सलमलतको लसफाररसको आधारमा कार्ाालर्ले उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर, नाम िर, िे गाना, काम
गना तोवकएको शाखा आठद समेत उल्ले ख गरी र्ोग्र्ताक्रम अनुसार सूचीकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम सूचीकरण प्रकाशन गदाा पद सं ख्र्ा भददा दोव्बर सं ख्र्ामा वैकस्ल्पक
उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुप
ा नेछ र लसफाररश भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस
गनुप
ा नेछ ।
तर आवेदन नै कम परे को अवस्िामा कम उम्मेदवार सुचीकरण गना सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमका र्ोग्र्ताक्रममा रहेका उम्मेदवारलाई लछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी
गराई सोको अलभले ख समेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः (१) कार्ाालर्ले सूस्चकृत गरे का मुख्र् उम्मेदवारलाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद ठदई करार गना सूचना
ठदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सूस्चकृत उम्मेदवारसँग कार्ाालर्ले
अनुसूची - १ बमोस्जमको कार्ा-वववरण सवहत अनुसूची - 4 बमोस्जमको ढाँचामा करार गनुप
ा नेछ । उक्त अवलध
लभत्र सम्पका राख्न नआएमा क्रमशः वैकस्ल्पक उम्मेदवारलाई सूचना ठदई करार गना सवकनेछ ।

3

O6flns af]N8 kmG6df ePsf] Joxf]/f klxnf] ;+zf]wgaf6 ;+zf]lwt

Onfd gu/kflnsf, s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ - ;+zf]wg;lxt _ sfo{ljlw, @)&%
(३) उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बमोस्जको पत्र कार्ाालर्ले प्राववलधक
कमाचारीलाई ठदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोस्जम कार्ाालर्ले कार्ावववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा समेत तोकी काममा लगाउनु
पनेछ ।
(५) र्स कार्ाववलध बमोस्जम करार गदाा सामादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) दे स्ख अको वषाको
असारसम्मका लालग मात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदले गनुप
ा ने काम समाप्त भएमा वा पर्ााप्त नभएमा वा
कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवस्िामा स्िानीर् तहले कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ
।
(६) उपदफा (५) बमोस्जम एक आलिाक वषाको लनस्म्त सेवा करारमा ललएको व्र्स्क्तलाई पुनः अको वषाको
लालग सेवा करारमा ललनु परे मा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह मालन सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्राववलधक कमाचारीले स्वेच्छाले करार लनरदतरता गना नचाहेमा कम्तीमा १ (एक) मवहना अगाडी
कार्ाालर्मा ललस्खत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अदत गरी काम छोडे मा
त्र्स्तो व्र्स्क्तलाई पुनः करारमा काम गने अवसर ठदईने छै न ।
(८) र्स दफा ववपररतको अवलध उल्ले ख गरी वा करारमा उल्लेख भए भददा बढी रकम भुक्तानी ठदएमा
त्र्सरी अवलध उल्लेख गने वा रकम भुक्तानी गने कमाचारीको तलव भत्ताबाट कट्टा गरी असूल उपर गररनेछ र
ववभागीर् कारवाही समेत गररनेछ ।
८.

कार्ा शता, पाररश्रलमक र अवलध :

(१) र्स कार्ाववलध बमोस्जम सेवा करार सम्झौता गररएका प्राववलधक

कमाचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बस्दधत तह वा पदको शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी करार सम्झौतामा
उल्लेख भए बमोस्जम हुनछ
े । स्िानीर् भत्ता पाउने स्िानमा नेपाल सरकारको दररे ट बमोस्जम करारमा उल्ले ख
भए अनुसार स्िानीर् भत्ता उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
(२) कार्ाालर्ले कार्ा-वववरणमा उल्लेख भए बमोस्जम प्रगलतको स्िलगत वा वस्तुगत प्रलतवेदनका आधारमा
कार्ा सम्पादन अनुसार करारमा उल्ले ख गरी भ्रमण भत्ता वा वफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, करार
सम्झौतामा उल्ले ख नगररएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपलब्ध गराउन सवकने छै न ् ।
(३) कार्ाालर्ले करारका प्राववलधक कमाचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाा लनजले मवहनाभरी गरे को कामको
वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तर्ार गना लगाई सम्बस्दधत ववषर्गत शाखाको लसफाररशको आधारमा
मात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।
(४) र्स कार्ाववलध बमोस्जम प्राववलधक कमाचारीले करारमा काम गरे कै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा
अस्िार्ी वा स्िार्ी लनर्ुक्ती हुनाका लालग कुनै पलन दाबी गना पाउँने छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाा काम शुरु गने लमलत र अदत्र् गने लमलत समेत उल्लेख गनुप
ा नेछ।
तर त्र्स्तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भददा बढी हुने छै न ।
९.

करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाववलध बमोस्जम करार गररएको पद वा दरबददीमा नेपालको सं ववधान बमोस्जम
कमाचारी समार्ोजन भई खवटई आएमा त्र्स्तो व्र्स्क्तको करार स्वतः अदत्र् हुनेछ ।
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(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कमाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन कार्ारत ववषर्गत शाखा
वा कार्ाालर्ले लसफाररश गरे मा अध्र्ि वा प्रमुखले आवश्र्क छानववन गना लगाई सफाइको मौका ठदई
कार्ाालर्ले जुनसुकै अवस्िामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।
१०. ववववधः र्स कार्ाववलध कार्ाादवर्न क्रममा िप व्र्वस्िा गनुा परे मा र्स कार्ाववलध तिा प्रचललत कानूनसँग
नबास्झने गरी नगरपाललकाले आवश्र्क लनणार् गना सक्नेछ ।

5
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अनुसूची - १
ँ ा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा)
(बुद
इलाम नगर कार्ापाललकको कार्ाालर्
इलाम
प्रदे श नं. १ नेपाल
कार्ा वववरणको नमुनाः
कमाचारीको पद नामः

काम गनुप
ा ने स्िानः

कमाचारीको नामः
सुपररवेिकः

प्रलतवेदन पेश गनुप
ा ने अलधकारीः

कार्ा वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची - २
ँ ा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाँचा)
(बुद
इलाम नगर कार्ापाललकको कार्ाालर्
इलाम
प्रदे श नं. १ नेपाल
करारमा सेवा ललने सम्बदधी सूचना
(सुचना प्रकास्शत लमलत : २०
इलाम

नगरपाललकाको

लागी

/

/

)

..............................(ववषर्गत

शाखा)

मा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपमा दे हार्को सं ख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राववलधक कमाचारी
करारमा राख्नु पने भएकाले र्ोग्र्ता पुगेका नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकास्शत भएको लमलतले १५ (पदर) ठदन
लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरे को रलसद सवहत दरखास्त ठदन हुन सम्वस्दधत सवैको लालग र्ो सूचना प्रकाशन
गररएको छ । र्सको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्ा–वववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शताहरु सवहतको ववस्तृत वववरण
कार्ाालर्बाट वा वेवसाइट www.ilammun.gov.np

बाट उपलब्ध हुनेछ ।

पद नाम

सं ख्र्ा

२. शैस्िक र्ोग्र्ता र अनुभव (नमुना) :
१. नेपाली नागररक ।
२. Engi neeri ng तफा अधिकृतको लालग दर्ूनतम र्ोग्र्ता (जस्तैः नेपाल सरकारवाट मादर्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्वाट Ci vi l
Engi neeri ng मा स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि ववषर्मा ववषर्मा स्नातकोत्तर गरे को ।सव इस्िलनर्रको हकमा
प्रवीणता प्रमाण पत्र उत्तीणा वा ववज्ञान ववषर्मा किा १२ उत्तीणा गरी

Ci vi l Engi neeri ng मा स्नातक तहको

अध्र्र्न पूरा गरे को, तर कुनै सेमेष्टरको परीिाको नलतजा नभएको समेत उम्मेदवार हुन बाधा पने छै न ।
२. वन तिा कृवष र पशुसेवा तफा अधिकृतको लालग दर्ूनतम र्ोग्र्ता (जस्तैः नेपाल सरकारवाट मादर्ता प्राप्त
ववश्वववद्यालर्वाट Forestry/Agriculture/Vetenery मा स्नातक । रे ञ्वर वा प्रा. स. हकमा प्रवीणता प्रमाण पत्र उत्तीणा
वा ववज्ञान ववषर्मा किा १२ उत्तीणा Forestry/Agriculture/Vetenery मा स्नातक तहको अध्र्र्न पूरा गरे को, तर
कुनै सेमेष्टरको परीिाको नलतजा नभएको वा अनुत्तीणा समेत उम्मेदवार हुन बाधा पने छै न ।
४. १८ वषा उमेर पुरा भइ ४० वषा ननाघेको।
५. वी. इ. उत्तीर्णके हकमा नेपाल इस्दजलनर्ररङ्ग काउस्दसलमा दताा भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अदर् प्रचललत कानुनद्वारा अर्ोग्र् नभएको ।

&= s/f/df lgo'Qm x'g] sd{rf/Lx?sf] nflu plNnlvt z}lIfs of]Uotf afx]ssf] xsdf nf]s ;]jf cfof]un] lgwf{/0f
u/] adf]lhd x'g] .
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३. दरखास्तमा संलग्न गनुपा नेः उम्मेदवारको व्र्स्क्तगत वववरण, शैस्िक र्ोग्र्ताको प्रमास्णत प्रलतललवप, नेपाली
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रलतललवप, अनुभवको प्रमास्णत प्रलतललवप तिा प्रचललत नेपाल कानून बमोस्जम
ववलभन्न काउस्दसल वा पररषद् वा अदर्मा दताा भएको प्रमास्णत प्रलतललवप सं लग्न हुनपु नेछ । पेश गररने सबै
प्रलतललवपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ंले हस्तािर गरी प्रमास्णत गने ।

अनुसूची - ३
ँ ा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखास्त फारामको ढाँचा)
(बुद
8

हालसालै स्खचेको
पासपोटा साईजको पुरै
मुखाकृलत दे स्खने
फोटो र्हाँ टास्ने र

O6flns af]N8 kmG6df ePsf] Joxf]/फोटो
f klxnf]
;+zf]wgaf6 ;+zf]lwt
र फाराममा
पने गरी उम्मेदवारले
दस्तखत
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इलाम नगर कार्ापाललकको कार्ाालर्
इलाम
प्रदे श नं.१ नेपाल
करारको लालग दरखास्त फाराम
(क) वैर्स्क्तक वववरण
नाम

िर

(दे वनागरीमा)
(अंग्रज
े ी िू लो अिरमा)

ललङ्ग:

नागररकता नं:
स्िार्ी िे गाना

जारी गने स्जल्ला :

लमलत :

क) स्जल्ला

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोल :

ङ) मागा/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईमेल

बाबुको नाम, िर :

जदम लमलत :

बाजेको नाम, िर :

(वव.सं .मा)

(ईस्स्व सं वतमा)

हालको उमेर :

वषा

मवहना

(ख) शैस्िक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लालग चावहने आवश्र्क दर्ूनतम शैस्िक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने)
आवश्र्क दर्ूनतम र्ोग्र्ता

ववश्वववद्यालर्/बोडा/ताललम ठदने संस्िा

शैस्िक उपालध/ताललम

संकार्

श्रे णी/प्रलतशत

मूल ववषर्

शैस्िक र्ोग्र्ता
ताललम
(ग) अनुभव सम्बदधी वववरण
कार्ाालर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्िार्ी/अस्िार्ी/करार

अवलध
दे स्ख

सम्म

मैले र्स दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न ।
कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोस्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तिा र्स दरखास्त

फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेस्खत सबै शता तिा लनर्महरु पालना गना मदजुर गदाछु । सािै करारमा उल्लेस्खत शताहरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र करारको
समर्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कस्म्तमा ३ मवहनाको पूव ा सूचना ठदई कार्ाालर्मा लनवेदन ठदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बार्ाँ

लमलत:
कार्ाालर्ले भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोल नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः
लमलत :

दरखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लमलत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साि सूचनामा उल्लेस्खत लगार्त लनम्नललस्खत कागजातहरु अलनवार्ा रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमास्णत गरी पेश गनुा पनेछ
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप,

(२) समकिता र सम्बि आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतललवप, (३) दर्ूनतम शैस्िक

र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, प्राववलधक कार्ा (इस्दजलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तिा पशु स्चवकत्सा लगार्तका अदर् िेत्र)
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का लालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (लाईसेदस)को प्रलतललवप, ताललम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतललवप, आठद ।

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

इलाम

नगर

कार्ापाललकाको

कार्ाालर्,

(र्सपलछ

पवहलो

पि

भलनएको)

र

....................स्जल्ला,

...................नगरपाललका/गाउँपाललका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................
(र्सपलछ

दोश्रो

पि

भलनएको)

का

बीच

.....गाउँपाललका/नगरपाललकाको

.................................................(इस्दजलनर्र) को कामकाज गना गराउन लमलत २०

/......./...... को लनणार्

अनुसार दे हार्का कार्ा/शताको अलधनमा रवह दोश्रो पिले पवहलो पिलाई सेवा उपलब्ध गराउन मदजुर भएकाले र्ो
करारको सं झौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बुस्झ ललर्ौं ठदर्ौं :
१.

कामकाज सम्बदधमा : दोस्रो पिले आफुलाई तोवकएको सं लग्न कार्ा वववरण अनुसारको कार्ा पवहलो पिले

२.

काम गनुा पने स्िान :...............................................................................................।

३.

४.
५.

तोकेको समर् र स्िानमा उपस्स्ित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानुसार िप काम गनुा पनेछ ।

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्र्ेक मवहना व्र्लतत भएपलछ, पवहलो पिले दोश्रो पिलाई मालसक

रुपमा रु. ...................(अिरे पी रु. ..................................................................पाररश्रलमक उपलब्ध
गराउनेछ ।

आचरणको पालनाः दोश्रो पिले इलाम नगरपाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्र्वस्िा भएका आचरण तिा अनुशासन
सम्बदधी व्र्वस्िाहरु पालना गनुा पनेछ ।

ववदाः दोस्रो पिलाई साबाजलनक लबदा बाहेक अदर् कुनै पलन वकलसमको लबदा उपलब्ध हुने छै न । सािै

कार्ाालर्को लालग आवश्र्क परे को खण्डमा लबदाको ठदनमा पलन सेवा उपलब्ध गराउनु पनेछ । र्सरी सावाजलनक

लबदाको ठदनमा कार्ाालर्मा काम लगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीले रकम दोश्रो पिलाई ठदईनेछ
६.
७.

८.
९.

।

कार्ाालर् सम्पस्त्तको सुरिाः दोस्रो पिले कार्ाालर्को चल अचल सम्पस्त्तको नोक्सानी वा वहनालमना गरे मा सो
को िलतपूलता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पिले पवहलो पिलाई ठदनु पनेछ ।

गोप्र्ताः दोस्रो पिले कार्ाालर्को कागजपत्र, स्जदसी सामान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनलधकृत व्र्स्क्त
वा दे शलाई उपलब्ध गराएको प्रमास्णत भएमा दोस्रो पिलाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको
स्ततपूलता दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कालो सूचीमा समेत रास्खनेछ ।

करार अवलधः र्ो करार २०...... ।........।..........दे स्ख लागु भई २०७.....असार १५ सम्मको लालग हुनेछ
।

कार्ासम्पादन मूल्र्ांकनः पवहलो पिले दोस्रो पिको कार्ा सम्पादन मूल्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन गदाा सालवसाली
लनरदतरता ठदन उपर्ुक्त दे स्खएमा कार्ाववलधको दफा ९ बमोस्जम करार लनस्श्चत अवलधको लालग िप हुन सक्नेछ
।
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१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शताको अदत्र्ः दोश्रो पिले पवहलो पिलाई लगातार ७ (सात) ठदन भददा बढी
उक्त सेवा उपलब्ध नगराएमा, सदतोषजनक सेवा ठदन नसकेमा अनुपस्स्ित रहेको अवलधको पाररश्रलमक दामासावहले

कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरे मा स्वतः र्ो सं झौता पवहलो पिले रि गरी अको ब्र्वस्िा गना वाधा
पने छै न । दोश्रो पिले शारररीक रुपमा अस्वस्ि भई वा अदर् कुनै कारणले सेवा ठदन असमिा भएमा वा काम

सदतोषजनक नभएमा वा आचरण सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरे मा दोश्रो पिसं गको सं झौता रि गना
सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्र्स्क्त करारमा रास्ख काम लगाउन बाधा पने छै न ।

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पिले र्स करार बमोस्जम काम गरे कै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्िार्ी वा स्िार्ी
लनर्ुस्क्त हुनाका लालग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचललत कानून लागू हुनःे र्स सं झौतामा उल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल कानून बमोस्जम हुनेछ ।

नगरपाललकाको तफाबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्र्स्क्त):

हस्तािर :

हस्तािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कार्ाालर्को छापः
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Onfd gu/kflnsf, s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ - ;+zf]wg;lxt _ sfo{ljlw, @)&%
अनुसूची - ५
ँ ा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सूचना पत्रको ढाँचा)
(बुद
इलाम नगर कार्ापाललकको कार्ाालर्
इलाम
प्रदे श नं.१ नेपाल
च.नं.

लमलतः

प.सं .

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

ववषर्ः करार सम्बदधमा ।
तपाईलाई लमलत २०........।....।... लनणार्ानुसार सूचीकरण गररए बमोस्जम ............................ (पदको नाम वा
काम) का लालग र्सै साि सं लग्न करार (सम्झौता) बमोस्जम लमलत २०.......।....।...

दे स्ख २०........।.....।....

ँ ा सं लग्न कार्ाशता अनुरुप आफनो काम इमाददारीपूवक
सम्म करारमा रास्खएको हुद
ा र व्र्वसावर्क मूल्र् मादर्ता
अनुरुप गनुह
ा न
ु जानकारी गराइदछ ।
सािै आफ्नो काम कताव्र् पालना गदाा र्स नगरपाललकाको कमाचारीले पालना गनुप
ा ने आचार सं वहता र
आचरणको समेत पररपालना हुन जानकारी गराइदछ ।
..................................
प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत
बोधािाः
श्री आलिाक प्रशासन शाखाः प्रमास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारमा सम्झौता बमोस्जमको
रकम मालसक रूपमा उपलब्ध गराउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वस्िा हुन ।
श्री वडा कार्ाालर्, ....................................
नगर कार्ापाललकाको कार्ाालर् ।

cf1fn],
dx]Gb|s'df/ vfDofxfË
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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