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तिलोत्तमा नगरपातलकाले

उपलब्ध गराउने

सेवा प्रवाह

र

ववकास तनमााणको कार्ालाई व्र्वस्थिि र प्रभावकारी बनाउन र्स

नगरपातलकाको लातग नेपाल सरकारले थवीकृि गरे को कमाचारी
दरवस्ददको अतधनमा रवह ररक्त प्राववतधक एवम् श्रे णीवववहन पदमा
करार सम्झौिाका आधारमा सेवा करारमा तलने कार्ालाई व्र्वस्थिि
गनाका लातग तिलोत्तमा नगरकार्ापातलकाले तमति २०७६/07/08
गिेको बैठकले र्ो कार्ाववतध थवीकृि गरी जारी गरे कोछ ।
१.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भ:
क.

र्स कार्ाववतधको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकामा करारमा
प्राववतधक

एवम्

श्रे णी

वववहन

कमाचारी

सम्बदधी कार्ाववतध, २०७६" रहे को छ ।

व्र्वथिापन
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ख.
२.

र्ो कार्ाववतध नगरपातलकाले थिानीर् राजपत्रमा प्रकास्िि
गरे को तमतिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा

:

ववषर्

वा

प्रसं गले

अको

अिा

नलागेमा

र्स

कार्ाववतधमा
क.

"कार्ाालर्

प्रमुख"

ख.

"ऐन" भन्नाले

भन्नाले

नगरपातलकाको

प्रिासकीर् अतधकृि सम्झनु पदाछ।

प्रमुख

थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४

सम्झनु पदाछ ।
ग.

"कार्ाववतध" भन्नाले "तिलोत्तमा नगरपातलकामा करारमा
प्राववतधक

एवम्

श्रे णी

वववहन

कमाचारी

व्र्वथिापन

सम्बदधी कार्ाववतध, २०७६" सम्झनु पदाछ ।
घ.

"कार्ाालर्"

भन्नाले

नगरपातलकाको

कार्ाालर्

सम्झनु

पदाछ ।
ङ.

"प्राववतधक एवम् श्रे णीवववहन कमाचारी" भन्नाले दफा ३
(२) बमोस्जम करार सेवा उपलब्ध गराउने गरी व्र्वथिा
भएका कमाचारी सम्झनु पदाछ ।

च.

"सतमति" भन्नाले दफा ६ बमोस्जम गठठि पदपूतिा सतमति
सम्झनु पदाछ ।

३.

कार्ाववतध लागू हुने िेत्र र से वा:
१)

थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७), र उप-दफा (८) ििा थिानीर् िहमा सेवा
प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५ (४) बमोस्जम
प्राववतधक

एवम्

श्रे णीवववहन

कमाचारी

करारमा

राख्ने

प्रर्ोजनको लातग र्ो कार्ाववतध थवीकृि गरी लागू गररएको
छ ।
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२)

कार्ाालर्को दे हार्को सेवासँग सम्बस्दधि कमाचारी र्स
कार्ाववतध

बमोस्जम

अवतध

िोकी

करारमा

राख्न

सक्नेछ ।
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.

इस्दजतनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधि
ँ समबस्दधि
कृवष सेवासग
पिु सेवासँग सम्बस्दधि
ँ सम्बस्दधि
वन सेवासग

थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधि

अदर् कुनै प्राववतधक/अप्राववतधक सेवासँग सम्बस्दधि
श्रे स्णवववहन कमाचारी

४.

र्ोग्र्िा ििा पाठ्यक्रम तनधाारण गने : प्राववतधक एवम् श्रे णी
वववहन कमाचारीको र्ोग्र्िा, पाठ्र्क्रम ििा छनौट प्रवक्रर्ा

५.

दफा ६ को सतमतिले तनधाारण गरे बमोस्जम हुनेछ ।

छनौट सम्बदधी व्र्वथिा: दफा ३ बमोस्जमका प्राववतधक एवम्
श्रे णी वववहन कमाचारी कार्ाालर्ले करारमा राख्ने प्रर्ोजनको
लातग पदपूतिा सम्बदधी व्र्वथिा दे हार् बमोस्जम हुनेछ ।
१.

करार कमाचारीको पदपूतिा गदाा अनुसूची -१ को ढाँचामा
थवीकृि कार्ा वववरण बमोस्जम पद वा सेवा िेत्र ििा

सम्बस्दधि सेवा समूहको र्ोग्र्िा, पाररश्रतमक सेवा ििा
समेि िोकी सम्बस्दधि कार्ाालर्को सूचनापाटी, वेभसाईट
ििा

अदर्

कुनै

सावाजतनक

थिलमा

अनुसूची-२

बमोस्जमको ढाँचामा कम्िीमा १५ (पदर) ठदनको सूचना
२.

प्रकािन गनुप
ा नेछ ।

आवेदन फारामको नमूना अनुसूची -३ बमोस्जम हुनेछ ।
आवेदन दथिुर सतमतिले तनधाारण गरे बमोस्जम हुनेछ ।
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३.

उपदफा (२) बमोस्जम पना आएका आवेदनहरु दफा ६
को सतमतिले िोवकएको र्ोग्र्िा पुगेका आधारमा छनौट

गरी तलस्खि परीिामा समावेि गराउनुपनेछ । सािै,
तलस्खि प्रर्ोगात्मक र अदिवाािाा एवम् अदर् िफाको अंक
४.

ववभाजन अनुसूची ६ बमोस्जम हुनछ
े ।

उपदफा (३) बमोस्जम तलस्खि परीिामा उत्तीणा भएका
आवेदकहरु मात्र प्रर्ोगात्मक र अदिवाािाा प्रवक्रर्ामा भाग
तलन पाउनेछन् ।

५.

उपदफा (१) बमोस्जम आवेदन माग गदाा प्राववतधक कार्ा
(इस्दजतनर्ररङ्ग, थवाथ्र् ििा पिु स्चवकत्सा लगार्िका
अदर् िेत्र) का लातग अवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र
(लाइसेदस) प्राप्त गरे का व्र्स्क्तले मात्र आवेदन ठदन
सक्नेछन् ।

६.

उपदफा

३

मा

ु ै
जेसक

कुरा

लेस्खएको

भएिापतन

श्रे णीवववहन कमाचारीको हकमा उनीहरुको र्ोग्र्िा, छनौट
ििा भनाा प्रवक्रर्ा दफा (६) मा उल्लेख भएको सतमतिले
६.

िोके बमोस्जमको हुनेछ ।

पदपूतिा सतमति : ररक्त पदको पदपूतिाका लातग तनम्न सदथर्
रहने गरी पदपूतिा सतमति हुनेछ ।
क) प्रमुख प्रिासकीर् अतधकृि
ख)

- सं र्ोजक

नगरपातलकाको प्रिासन र्ोजना ििा
अनुगमन िाखा प्रमुख

- सदथर्

ग)

कार्ाालर् प्रमुखले िोकेको सरकारी

घ)

नगरपातलकाको िाखा/उप-िाखा प्रमुख :

सेवाको अतधकृि थिरको कमाचारी

4

- सदथर्

v08 #_ ltnf]Qdf, sflt{s dlxgf * ut] @)&^ ;fn -;+Vof ^
(सम्बस्दधि िाखा/उप-िाखाको पदको
पदपूतिाका लातग मात्र)
ङ)

- सदथर्

नगरपातलकाको प्रिासन उपिाखा
प्रमुख

- सदथर् सस्चव

७. तलस्खि परीिाको नतिजा प्रकािन :
(१)

सतमतिले तलस्खि परीिा उत्तीणा भएका उम्मेदवारहरु
मध्र्े माग भएको पदको अनुपािमा िोवकए बमोस्जमको
सं ख्र्ामा सबैभददा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको रोल
नं. नाम िर समेि उल्लेख गरी नतिजा प्रकािन गनुा
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम नतिजा प्रकािन गदाा अदिवाािाा
लगार्ि ववतभन्न चरणमा तलइने अदर् परीिाको कार्ाक्रम
र तमति समेि खुलाउनुपनेछ ।
८.

अदिवाािाा सतमति गठन : उम्मेदवारको छनौटको लातग दफा
(६) मा उल्लेस्खि सतमतिको सं र्ोजन वा पदपूतिा सतमतिले

९.

िोकेको व्र्स्क्तको अध्र्ििामा गठन हुनेछ ।
अस्दिम नतिजा प्रकािन गने :

(१) उम्मेदवारको छनौट सम्बदधी सम्पूणा प्रवक्रर्ा सम्पन्न
भएपतछ सतमतिले बढी अङ्क प्राप्ि गने उम्मेदवारको रोल
नम्बर, नाम िर, ठे गाना उल्लेख

गरी र्ोग्र्िाक्रम

अनुसार अस्दिम नतिजा प्रकािन गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदफा

(१)

बमोस्जम

नतिजा

प्रकािन

गदाा

माग

सं ख्र्ाको ५० प्रतििि भददा कम नहुने गरी बैकस्ल्पक

उम्मेदवारको सूची समेि प्रकािन गनुप
ा नेछ । िर,
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आवेदन नै कम परे को अवथिामा कम उम्मेदवार छनोट
गना बाधा पने छै न ।
(३)

उपदफा

१

बमोस्जमका

र्ोग्र्िाक्रममा

रहे का

उम्मेदवारलाई तछटो सञ्चार माध्र्मबाट जानकारी गराई
सोको अतभलेख समेि राख्नु पनेछ ।
१०. करार गने :
१.

कार्ाालर्ले छनौट गरे का मुख्र् उम्मेदवारलाई ७ (साि)
ठदनको म्र्ाद ठदई करार गना सूचना ठदनुपनेछ ।

२.

उपदफा (१) बमोस्जमको अवतधतभत्र करार सम्झौिा गना
आउने उम्मेदवारसँग कार्ाालर्ले अनुसूची -१ बमोस्जम

कार्ा-वववरण सवहि अनुसूची - ४ बमोस्जमको ढाँचामा
करार गनुप
ा नेछ । उक्त अवतधतभत्र सम्पका राख्न नआएमा
क्रमि: वैकस्ल्पक उम्मेदवारलाई सूचना ठदई करार गना
सवकनेछ ।
३.

उपदफा (२) बमोस्जम करार गरे पश्चाि अनुसूची -५
बमोस्जम पत्र कार्ाालर्ले करार कमाचारीलाई ठदनुपनेछ
।

४.

उपदफा (२) बमोस्जम कार्ालार्ले कार्ावववरण ठदँदा
ववषर्गि िाखा समेि िोकी काममा लगाउनु पनेछ ।

५.

र्स कार्ाववतध बमोस्जम करार सम्झौिा गदाा सामादर्िर्ा
आतिाक वषाको श्रावण १ (एक) दे स्ख अको वषाको
असार सम्मका लातग मात्र करार गनुा पनेछ । िर उक्त
पदले गनुप
ा ने काम समाप्त भएमा वा पर्ााप्त नभएमा वा
कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवथिामा वा आचरण सम्बदधी

कुराहरु वारम्वार उलं घन गरे मा करार सं झौिा रद्द गना
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वा कार्ा बोझ औस्चत्र् हेरी कार्ाालर्ले करारको अवतध
घटाउन सक्नेछ ।
६.

उपदफा (५) बमोस्जम एक आतिाक वषाको तनस्म्ि सेवा
करारमा तलएको व्र्स्क्तलाई पुन: अको वषाको लातग सेवा
करारमा

तलनु

परे मा

पदपूतिा

सतमतिले

कार्ासम्पादन

मूल्र्ाङ्कन र कार्ाालर्को आवश्र्किाको आधारमा पुन:
करार सम्झौिा गना सक्नेछ।
७.

करार कमाचारीले थवेच्छाले करार तनरदिरिा गना नचाहे मा
कस्म्िमा १ (एक) मवहना अगाडी कार्ाालर्मा तलस्खि
रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी
नगराई करार अदि गरी काम छोडेमा त्र्थिो व्र्स्क्तलाई
पुन: करारमा काम गने अवसर ठदईने छै न ।

८.

र्स दफा ववपरीिको अवतध उल्लेख गरी वा करारमा

ु ानी ठदएमा त्र्सरी
उल्लेख भए भददा वढी रकम भक्त
झुठो

वववरण

कमाचारीको

उल्लेख

िलब

गने

भत्ताबाट

वा
कट्टा

रकम
गरी

ु ानी
भक्त

गने

असूल

उपर

गररनेछ र तनजलाई प्रचतलि कानून बमोस्जम कारवाही
समेि गररनेछ।
११. कार्ा ििा, पाररश्रतमक र अवतध:
१.

र्स कार्ाववतध बमोस्जम सेवा करार सम्झौिा गररएका
प्राववतधक

एवम्

श्रे णीवववहनको

मातसक

पाररश्रतमक

सम्बस्दधि िह वा पदको िुरु िलब थकेलमा नबढ्ने गरी

करार सम्झौिामा उल्लेख भए अनुसार थिानीर् भत्ता
समेि उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
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२.

कार्ाालर्ले

कार्ा-वववरणमा

उल्लेख

भए

बमोस्जम

प्रगतिको थिलगि वा वथिुगि प्रतिवेदनका आधारमा
कार्ा सम्पादन अनुसार करारमा उल्लेख गरी भ्रमण भत्ता
र वफल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ िर करार
सं झौिामा उल्लेख नभएको भ्रमण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा
अदर् भत्ता उपलब्ध गराउन सवकने छै न ।
३.

ु ानी गदाा
कार्ाालर्ले करारका कमाचारीको पाररश्रतमक भक्त
तनजले मवहनाभरी गरे को कामको वववरण (Time Sheet)
सवहिको प्रतिवेदन िर्ार गना लगाई सम्बस्दधि ववषर्गि

४.

िाखाको तसफाररसको अधारमा मात्र भ ुक्तानी हुनेछ ।

र्स कार्ाववतध बमोस्जम कामकाजको स्जम्मेवारी पाएका
कमाचारीले करारमा काम गरे कै आधारमा पतछ कुनै पतन
पदमा अथिार्ी वा थिार्ी तनर्ुक्ती हुनाका लातग कुनै पतन

५.

दावी गना पाउँने छै न ।

उपदफा (१) बमोस्जम करार गदाा काम िुरु गने तमति र
अदत्र् गने तमति समेि उल्लेख गनुप
ा नेछ । िर त्र्थिो
करारको अवतध एक पटकमा १ (एक) वषा भददा बढी

१२.
१.

हुने छै न ।

करार समाप्िी:
र्स कार्ाववतध बमोस्जम करार गररएको पद वा दरवददीमा
प्रचतलि नेपाल कानून बमोस्जम कमाचारी समार्ोजन भई
खवटई आएमा त्र्थिो व्र्स्क्तको करार थवि: अदत्र्

२.

हुनेछ ।
करार

सम्झौिा

गररएको

प्राववतधक

एवम् श्रे णीवववहन

कमाचारीको कार्ा सदिोषजनक नभएको भतन कार्ारि
8

v08 #_ ltnf]Qdf, sflt{s dlxgf * ut] @)&^ ;fn -;+Vof ^
ववषर्गि िाखा वा कार्ाालर्ले तसफाररस गरे मा सतमतिको
सं र्ोजकले आवश्र्क छानववन गना लगाई सफाइको
मौका ठदई कार्ाालर्ले जुनसुकै अवथिामा करार से वाबाट
हटाउन सक्नेछ ।
१३. ववववध: र्स कार्ाववतध कार्ाादवर्नका क्रममा िप व्र्वथिा गनुा
प्रचतलि कानूनसँग नबास्झने गरी

परे मा र्स कार्ाववतध ििा
नगरपातलकाले

आवश्र्क

तनणार्

गना

सक्नेछ

र

र्स

कार्ाववतधमा खुल्न नसकेका ववषर्को व्र्ाख्र्ा सतमतिले गरे
बमोस्जम हुनेछ ।
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अनुसूची -१
(दफा ५.१ सँग सम्बस्दधि कार्ावववरणको ढाँचा)

तिलोत्तमा नगरपातलका नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम,रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
कार्ा वववरणको नमूना :
करार कमाचारीको पद नामः
काम गनुप
ा ने थिानः
सुपररवेिकः
प्रतिवेदन पेि गनुप
ा ने अतधकारीः
कार्ा वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनुसूची - २
(दफा ५.१ सँग सम्बस्दधि आवेदनको ढाँचा)
तिलोत्तमा नगरपातलका नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम, रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
करारमा सेवा तलने सम्बदधी सूचना
सूचना प्रकास्िि तमतिः २०७......./......./
तिलोत्तमा

नगरपातलकाको

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

को

रुपमा दे हार्को सं ख्र्ा र र्ोग्र्िा भएको प्राववतधक कमाचारी करारमा राख्नु पने
भएकाले र्ोग्र्िा पुगेका नेपाली नागररकहरुले र्ो सूचना प्रकास्िि भएको तमतिले

१५ (पदर)ठदन तभत्र ठदनको २.०० बजेसम्म राजश्व तिरे को रतसद सवहि दरखाथि
ठदनु हुन सम्बस्दधि सबैको लातग र्ो सूचना प्रकािन गररएको छ । र्सको
फाराम, दरखाथि दथिुर, कार्ा-वववरण, पाररश्रतमक, सेवाका ििाहरु सवहिको
ववथिृि वववरण कार्ाालर्बाट वा वेवसाइट www.tilottamamun.gov.np बाट
उपलब्ध हुनेछ ।

पद नाम

२

सं ख्र्ा

िैस्िक र्ोग्र्िा र अनुभव (नमूना)
१

नेपाली नागररक ।

२

दर्ुनिम र्ोग्र्िा (जथिैः नेपाल सरकारबाट मादर्िा प्राप्त
ववश्वववद्यालर्बाट Civil Engineering मा थनािक

(B.E.) र कुनै

सम्बद्ध तबषर्मा थनािकोत्तर गरे को ।
३

अनुभवको हकमा B.E.उत्तीणा गरी सम्बद्ध कार्ामा
कम्िीमा.........बषाको कार्ा अनुभव भएको ।

४

.......बषा उमेर पुरा भइा.......बषा ननाघेको ।

५

नेपाल इस्दजतनर्ररङ्ग काउस्दसलमा दिाा भएको (प्रमाणपत्र) ।

६

अदर् प्रचतलि कानुनद्वारा अर्ोग्र् नभएको ।
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३

दरखाथिमा सम्लग्न गनुप
ा नेः

उम्मेदवारको व्र्स्क्तगि वववरण, िैस्िक

र्ोग्र्िाको प्रमास्णि प्रतितलवप, नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रमास्णि प्रतितलवप,
अनुभवको प्रमास्णि प्रतितलवप ििा प्रचतलि

नेपाल कानून बमोस्जम ववतभन्न

काउस्दसल वा पररषद् वा अदर् सम्बस्दधि सं थिामा दिाा भएको प्रमास्णि प्रतितलवप

सं लग्न हुनपु नेछ । पेि गररने सबै प्रतितलवपको पछाडी उम्मेदवार थवर्ंले हथिािर
गरी प्रमास्णि गने ।
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अनुसूची -३
(दफा ५.२ सँग सम्बस्दधि दरखाथि फारामको ढाँचा)
तिलोत्तमा नगरपातलका नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्
ववज्ञापन नं.:-

प्रदे ि नं. ५, रुपददे ही

पद :-

करारको लातग दरखाथि फाराम
क.

वै

र्स्क्तक
वववरण
नाम
िर

दे वनागरीमा
अंग्रज
े ी ठू लो अिारमा

नागररिा नं.

तलगं
जारी गने स्जल्ला:

तमति:

थिा
र्ी

क)

ठे गा

स्ज

ना

ल्ला

ख) न.पा./गा.पा.

ग) वडा नं.

ङ) मागा/घर नं.

च) फोन नं.

घ)
टोल
पत्राचार गने
ठे गाना:

ईमेल

बाबुको

जदम तमति:

नामिर:

(वव.सं .मा)

(ईस्थव सं विमा)

बाजेको
नामिर:

हालको उमेर:

वषा

मवहना

ख. िैस्िक र्ोग्र्िा/िातलम (दरखाथि फाराम भरे को पदको लातग चावहने आवश्र्क दर्ूनिम िैस्िक र्ोग्र्िा/िातलम
र भएमा मातिल्लो िहको िैस्िक र्ोग्र्िा समेि उल्लेख गने ।
आवश्र्क
दर्ूनिम

ववश्वववद्यालर्/बोडा/िा

िैस्िक

र्ोग्र्िा

तलम ठदने सं थिा

उपातध/िातलम

सं कार्

श्रे णी/प्रतििि

सेवा/समूह/उपस

श्रे णी/ि

थिार्ी/अथिार्ी/क

मूह

ह

रार

मूल ववषर्

िैस्िक
र्ोग्र्िा
िातल
म
ग. अनुभव
सम्बदधी
वववरण
कार्ाालर्

पद

अवतध
दे स्ख

मैले र्स दरखाथिमा खुलाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन् । दरखाथि बुझाएको पदको सूचनाको लातग अर्ोग्र्
ठहररने गरी कुनै

13
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सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचतलि कानून बमोस्जम सहनेछु । उम्मेदवारले पालना
गने भनी प्रचतलि
कानून ििा र्स दरखाथि फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेस्खि सबै ििा ििा तनर्महरु पालना गना मदजुर गदाछु । सािै
करारमा
उल्लेस्खि ििाहरु पूणरु
ा पमा पालना गनेछु । करारको समर्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कस्म्िमा ३
मवहनाको पूव ा
सूचना ठदई कार्ाालर्मा तनवेदन ठदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप

उम्मेदवारको दथिखि :

तमति :

सम्पका नं. :

कार्ाालर्ले
भने:
रतसद/भौचर
नं.

रोल नं.

दरखाथि अथवीकृि भए सो को कारण
दरखाथि रुजु गनेको नाम र दथिखि:

दरखाथि थवीकृि/अथवीकृि गनेको

तमति:

दथिखि:
तमति:

द्रष्टव्र् : दरखाथि साि सूचनामा उल्लेस्खि लगार्ि तनम्नतलस्खि कागजािहरु अतनवार्ा रुपमा
उम्मेदवार आफैले प्रमास्णि
गरी पेि गनुा पनेछ । १) नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितलपी, २) समकििा र सम्वद्ध आवश्र्क
पनेमा सो को प्रतितलपी,
३) दर्ूनिम िैस्िक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्र र चाररतत्रक प्रमाणपत्रको प्रतितलवप, ४) प्राववतधक कार्ा (इस्दजतनर्ररङ्ग,
थवाथ्र् ििा पिु स्चवकत्सा
लगार्िका अदर् िेत्र) का लातग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क (लाईसेदस) को प्रतितलवप, िातलम र अनुभव आवश्र्क
पनेमा सो समेिको प्रतितलवप आठद ।
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अनुसूची-४

(बुँदा १०.२ सँग सम्बस्दधि करार सम्झौिाको ढाँचा)
तिलोत्तमा नगरपातलका नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम, रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
तिलोत्तमा

नगरपातलकाको

कार्ाालर्,

(र्स

पतछ

पवहलो

पि

भतनएको)

र

...................... स्जल्ला .............................. गाँउपातलका/नगरपातलका वडा
नं. .................. बथने ....................... (र्सपतछ दोश्रो पि भतनएको) का
बीच तिलोत्तमा नगरपातलका अदिगाि ............ पदमा कामकाज गना गराउन तमति
................. को तनणार्ानुसार दे हार्का कार्ा ििाको अतधनमा रवह दोश्रो पिलाई
सेवा उपलब्ध गराउन मञ्जुर भएकोले र्ो करारको सम्झौिा गरी एक/एक प्रति
आपसमा बुस्झतलर्ौं/ठदर्ौ ।
कार्ा ििाहरु
1.

दोस्रो पिले हाल तिलोत्तमा नगरपातलका िेत्र तभत्र र नगरपातलकाले िोकेको
जुनसुकै थिानमा जुनसुकै समर्मा .............................. पदको रुपमा िाखा

प्रमुख/प्रिासन प्रमुख ििा कार्ाालर् प्रमुखको तनदे िन अनुसार कामकाज
गनुप
ा नेछ ।
2.

प्रिम पिले सेवा करार उपलब्ध गराए वापि दोस्रो पिलाई प्रत्र्ेक मवहना
दै तनक हास्जर प्रमास्णि भएपतछ सम्झौिा बमोस्जमको पाउने िुरु िलब थकेल,
महं गी

भत्ता,

पोिाक

भत्ता,

चाडपवा

खचा

लगार्िका

सेवा

सुववधाहरु

नगरपातलकाको आदिररक स्रोिबाट उपलब्ध गराइने छ ।
3.

कार्ाालर्को काममा वाधा नपुग्ने गरर दोस्रो पिलाई सावाजतनक ववदाको
अतिररक्त मातसक १ ठदन भैपरी ववदा बाहेक अरु कुनै पतन वकतसमको ववदा
उपलब्ध गराउन प्रिम पि बाध्र् हुने छै न । िर मवहला कमाचारीको हकमा

2 सदिान सम्म एक पटकमा 45 ठदनमा नवढ्ने गरी सुत्केरी ववदा ठदइनेछ
।
4.
5.

ििा नं. 2 र 3 वाहेकको अदर् सेवा सुववधा पदपूतिा सतमतिको तसफारसमा
नगर कार्ापातलकाको तनणार्ानुसार हुनेछ ।

र्ो सम्झौिा ..................... दे स्ख ..................... सम्म लागू हुनेछ ।

दोस्रो पिको काम सदिोषजनक भएमा र वजेटको सुतनस्श्चििा भएमा पदपूतिा
सतमतिको तसफारसमा नववकरण गना सवकने छ । िर उक्त पदमा नेपाल
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सरकार ििा अदर् तनकार्बाट समार्ोजनको क्रममा थिार्ी पदपूतिा भै कमाचारी
6.

आएमा करार सेवा थवि: समाप्त हुनेछ ।

दोस्रो पिको काम सदिोषजनक नभएको प्रमास्णि भएमा जुनसुकै समर् प्रिम
पिले करार सम्झौिा भङ्ग गना सक्नेछ भने दोस्रो पिले करार सम्झौिा भङ्ग
गनुा परे मा १ मवहना अगावै तलस्खि जानकारी गराउनु पनेछ ।

7.

दोस्रो पिले कानून वमोस्जम पालना गनुप
ा ने आचरण र अनुिासन सम्बदधी

8.

दोस्रो पिले कार्ाालर्का कागजपत्र, स्जदसी सामान एवं गोप्र् कुरा वा

कुराहरु पालना गनुप
ा नेछ ।

कागजाि कुनै अनातधकृि व्र्स्क्तलाई उपलब्ध गराएको प्रमास्णि भएमा दोस्रो
पिलाई करारबाट हटाई सो बाट भएको हानी नोक्सानीको ितिपुतिा दोस्रो
पिबाट भराइनेछ ।

9.

दोस्रो पिले र्स करार सम्झौिा वमोस्जम काम गरे कै आधारमा पतछ कुनै पतन
पदमा अथिार्ी वा थिार्ी तनर्ुस्क्त हुनका लातग दावी पेि गना पाइने छै न ।

10. र्स सम्झौिामा उल्लेख नभएको कुरा प्रचतलि कानून बमोस्जम हुनेछ ।
नगरपातलकाको िफाबाट

रोहवर

हथिािर:

दोस्रो पिका िफाबाट
हथिािर:

नामिर:
ठे गाना:
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अनुसूची - ५

(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्दधि करार पत्रको ढाँचा)
तिलोत्तमा नगरपातलका नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम, रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
च.नं.
प.सं .

तमतिः

श्री ........................................
ठे गाना ..................................
ववषर्ः करार सम्बदधमा ।
िपाइालाइा

तमति

२०७

/

/

को

तनणार्ानुसार

सूस्चकरण

गररए

बमोस्जम............................(पदको नाम वा काम) का लातग र्सैसाि सं लग्न
करार (सम्झौिा) बमोस्जम तमति २०७

/

/

दे स्ख २०७

/

/

सम्म

करारमा रास्खएको हुँदा सं लग्न कार्ाििा अनुरुप आफ्नो काम इमाददारीपूवक
ा र
व्र्वसावर्क मूल्र् मादर्िा अनुरुप गनुह
ा न
ु जानकारी गराइदछ ।

सािै आफ्नो काम किाव्र् पालना गदाा र्स नगरपातलको कमाचारीले पालना गनुप
ा ने
आचार सं वहिा र आचरणको समेि पररपालना हुन जानकारी गराइदछ ।

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

प्रमुख प्रिासकीर् अतधकृि

बोधािाः

•

श्री आतिाक प्रिासन िाखा : प्रमास्णि हास्जर/Time Sheet सवहिको
प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौिा बमोस्जमको रकम मासीक रुपमा उपलब्ध
गराउनुहन
ु ।

•

श्री प्रिासन िाखा :

हास्जरीको व्र्बथिा गनुह
ा न
ु ।

•

.................. िाखा/उप-िाखा : कामकाजमा खटाउनुहन
ु ।

•

श्री वडा कार्ाालर्,.......................... ।

•

तिलोत्तमा नगरपातलकाको कार्ाालर् ।
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अनुसूची - ६
तिलोत्तमा नगरपातलका नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम, रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
(क) प्राववतधक कमाचारी पदपूतिाका लातग :
तस.नं.

वकतसम

प्राप्ताङ्क

कूल
अं क

१

तलस्खि परीिा

४०

२

प्रर्ोगात्मक परीिा

५०

३

अदिवाािाा

२०

४

कार्ा अनुभव २ वषा भएमा

4

कार्ा अनुभव ४ वषा भएमा

८

कार्ा अनुभव ५ वषा वा सो भददा बढी

१०

कार्ा अनुभव ३ वषा भएमा

६

१०

भएमा
५

िैस्िक र्ोग्र्िा

२०

सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा भददा

20

दुई िह मातिल्लो िैस्िक र्ोग्र्िा :
सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा भददा
एक िह मातिल्लो िैस्िक र्ोग्र्िा :
सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा वापि
ववस्िष्ट श्रे णी भएमा

१४
13

प्रिम श्रे णी भएमा

12

ठद्विीर् श्रे णी भएमा

11

िृिीर् श्रे णी भएमा
६

१७

थिानीर् वातसददाको लातग

१०

तिलोत्तमा नगरपातलकाको थिानीर्

10

स्जल्ला तभत्र

७

प्रदे ि तभत्र

५
जम्मा

१५०
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अनुसूची - ६
तिलोत्तमा नगरपातलका नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्
मस्णग्राम, रुपददे ही, प्रदे ि नं. ५, नेपाल
(ख) श्रे णीवववहन कमाचारी पदपूतिाका लातग :
तस.नं.

वकतसम

प्राप्ताङ्क

कूल
अं क

१

प्रर्ोगात्मक परीिा (नगरप्रहरीका लातग मात्र)

५०

२

अदिवाािाा

२०

३

कार्ा अनुभव २ वषा भएमा

4

कार्ा अनुभव ३ वषा भएमा

६

कार्ा अनुभव ४ वषा भएमा

८

कार्ा अनुभव ५ वषा वा सो भददा बढी भएमा

१०

४

िैस्िक र्ोग्र्िा

कैवफर्ि

१०

10

सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा भददा दुई

10

िह मातिल्लो िैस्िक र्ोग्र्िा :
सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा भददा एक
िह मातिल्लो िैस्िक र्ोग्र्िा :
सम्बस्दधि दर्ूििम् िैस्िक र्ोग्र्िा वापि
ववस्िष्ट श्रे णी भएमा

7
6.5

प्रिम श्रे णी भएमा

6

ठद्वतिर् श्रे णी भएमा

5.5

िृतिर् श्रे णी भएमा
५

8.5

थिानीर् वातसददाको लातग

१०

तिलोत्तमा नगरपातलकाको थिानीर्

10

स्जल्ला तभत्र

७

प्रदे ि तभत्र

५
जम्मा

१००
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