सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (१) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, चैत्र १९ गते, २०७४ साि,
सं ख्र्या १

भाग – २
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको
यस सू योदय नगरपावलकाको नगर कायय पावलकाले बनाएको तल ले विए
बमोविमको कायय विवध, वनदे विका सिय साधारणको िानकारीका लावग
प्रकािन गररएको छ ।

स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्ययफिलध, २०७४
(सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाबाट पाररत २०७४\१२\१९)
प्रस्तािनााः
नेपािको सं फिधान तथा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा
१०२ को उपदिा (३) बमोशजम नगरपालिकािे बनाएको ऐन, लनर्यम,
लनदे शिका, कार्ययफिलध तथा मापदण्ड स्थानीर्य राजपत्रमा प्रकािन गनय
अलनिार्यय भएकोिे, पफििो पटक स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन गने लमलत
लनधायरण गनय, स्थानीर्य राजपत्रमा रिने फिलभन्न भागिरुको व्र्यिस्था गनय,
स्थानीर्य राजपत्रको नमूना ढााँचा स्िीकृत गनय, स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन

गने अलधकारीको सम्बन्धमा व्र्यिस्था गनय, स्थानीर्य राजपत्रको अलभिेख
तथा मूल्र्य लनधायरण र लबक्री फितरणको प्रबन्ध गनय नगरकार्ययपालिकाको

लमलत २०७४\१२\१९ मा बसेको बैठकिे र्यो कार्ययफिलध स्िीकृत गरी
िागू गरे को छ ।
भाग - १
प्रारशम्भक
1. कार्ययफिलधको नामाः- र्यस कार्ययफिलधको नामस्थानीर्य राजपत्र
प्रकािन सम्बन्धी कार्ययफिलध, २०७४ रिेको छ ।
2. कार्ययफिलध िागू िुनेाः- र्यो कार्ययफिलध सूर्योदर्य नगर

कार्ययपालिकाबाट पाररत भएको लमलतदे शख िागू िुनेछ ।
भाग -२
स्थानीर्य राजपत्रको भाग र ढााँचा

३.

स्थानीर्य राजपत्रको भागिरुाःस्थानीर्य राजपत्रमा प्रकािन गने

फिषर्यिस्तुिाई अनुसूची (१ बमोशजमका भागिरुमा िगीकरण
गररएको छ।

४.

स्थानीर्य राजपत्रको ढााँचााः- स्थानीर्य राजपत्रको ढााँचा अनुसूची

(२) मा उल्िेख भए बमोशजम िुनेछ ।

५. खण्डको व्र्यिस्थााः स्थानीर्य राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय
राजपत्र प्रकािन भएको िषय (उदािरणका िालग २०७४ साििाई
१, २०७५ साििाई २), कार्यम गरी त्र्यसपलछ क्रमिाः जलत िषय
भर्यो त्र्यलत नै सं ख्र्या उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ ।
६.

स्थानीर्य राजपत्रको सं ख्र्यााः (१) स्थानीर्य राजपत्रको सं ख्र्या

कार्यम गदाय क्रमिाः सं ख्र्या कार्यम गररनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम सं ख्र्या कार्यम गदाय नेपािी बषयिाई
आधार मानी सो बषयभरी पाररत िा लनणयर्य भई प्रकािन भएका
फिषर्यमा क्रमिाः सं ख्र्या राखी अको बषय िुरु भएपलछ नर्यााँ
सं ख्र्याबाट िुरु गररनेछ ।
७. स्थानीर्य राजपत्रमा प्रकािन गने सामग्ीाः- स्थानीर्य राजपत्र

प्रकािन गदाय लबषर्यिस्तुसाँग सम्बशन्धत भागको उल्िेख गरी (जस्तै
ऐन भए भाग(१ उल्िेख गने) त्र्यसपलछ प्रकािन सामग्ी (ऐन,
लनर्यम, कार्ययफिलध, लनदे शिका, मापदण्डको प्रस्तािनादे शख अशन्तमसम्म)
को सम्पूणय व्र्यिोरा जस्ताको तस्तै राखी प्रकािन गररनेछ ।
८. स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन गने अलधकारीाः- स्थानीर्य राजपत्र

सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतको आदे िानुसार
प्रकािन िुनेछ । र्यसरी प्रकािन गदाय राजपत्रको अन्त्र्यमा

“आज्ञािे,” भन्ने व्र्यिोरा उल्िेख गरी प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतको
नाम र नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत भन्ने िाकर्यांि
राखी िा प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिे कुनै अलधकृतस्तरको

कमयचारीिाईअलधकार प्रत्र्यार्योजन गरे को भए त्र्यस्तो अलधकारीको
नाम र लनजको पद उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ ।

भाग -३
स्थानीर्य राजपत्रको प्रकािन, अलभिेख तथा फितरण
९.

स्थानीर्य राजपत्र प्रकािनको शजम्मेिारीाः- (१) कार्ययपालिकािे

कुनै िाखा िा एकाइिाई स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन सम्िन्धी कामका
िालग कार्यय फििरण सफित शजम्मेिारी तोकनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम तोफकएको िाखा िा एकाइबाट मात्र
स्थानीर्य राजपत्र प्रकािन गररनेछ ।
१०.

प्रकािनपूि य सम्पादन गनुप
य नेाः- (१) प्रकािन िुने सामग्ी

नगर कार्ययपालिकाको कानून सम्िन्धी फिषर्य िेने िाखा िा एकाइबाट
सम्पादनगररनेछ ।
(२) उपदिा (१ िमोशजमको सम्पाददत प्रलत प्रमाणीकरण गरी
राजपत्र प्रकािन गने िाखा \ एकाइमा पठाईनेछ ।
११. स्थानीर्य राजपत्रको अलभिेख व्र्यिस्थापनाः- (१) प्रमाणीकरण
भई आएका सामग्ीको अलभिेख दुरुस्त राशखनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम स्थानीर्य राजपत्रको अलभिेख व्र्यिस्थापनका
िालग छट्टै पुशस्तका खडा गरी सोिी पुशस्तकामा प्रकािन भएका सामग्ीको
लसिलसिेिार सं ख्र्या खुिाई अद्यािलधक रुपमा अलभिेख राशखनेछ ।

(३) प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृतिे उपदिा
(२) बमोशजमको अलभिेख पुशस्तकािाई प्रमाशणत गररनेछ ।

१२. लनाःिुल्क रुपमा उपिब्ध गराउनु पने :- नगरपालिकािे स्थानीर्य
राजपत्रको प्रकाशित प्रलत दे िार्यका लनकार्यमा लनाःिुल्क रुपमा उपिब्ध
गराइनेछाः
(क)

नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारको सं घीर्य तथा स्थानीर्य मालमिा

िेने मन्त्रािर्य,
(ख)

शजल्िा समन्िर्य सलमलत,

(ग)

नगरपालिकाको सूचना तथा अलभिेख केन्र,

(घ)

सम्बशन्धत स्थानीर्य फिभाग\मिािाखा\िाखा,र

(ङ)

नगरपालिकाका प्रत्र्येक िडा कार्यायिर्य

१३. िेभ साइटबाट साियजलनक गनुप
य नेाः- नगरपालिकाबाट प्रकाशित
स्थानीर्य राजपत्रिाई नगरपालिकाको िेभसाइटमा छु ट्टै खण्ड (अिग
पोटयि) लनमायण गरी सोबाट समेत साियजलनक गररनेछ ।
१४. फिक्री फितरणको व्र्यिस्था तथा लबक्री मूल्र्याः- (१) प्रकाशित
स्थानीर्य राजपत्र नगरपालिकाका िडािरु र स्थानीर्य तिको सूचना तथा
अलभिेखकेन्र तथा तोफकएको िाखा िा एकाइमाियत फिक्री फितरणको
व्र्यिस्था लमिाइनेछ ।

(२) स्थानीर्य राजपत्रको

दे िार्य बमोशजमकोलबक्री मूल्र्य लनधायरण

गररएको छ,
(क) बाफषयक सदस्र्य बनाई लबक्री गदायाः- िडा कार्यायिर्य िा
नगरपालिकाबाट बुशिलिने गरी बाफषयक सदस्र्यतािुल्क लिई लबक्री
गरे मा बाफषयक रु. ५९०।- (पााँच सर्य नब्बेमात्र)

(ख) खुरा लबक्री गदाय:- स्थानीर्य राजपत्रको सदस्र्य नभएको कुनै
व्र्यशि िा सं घ सं स्थािे स्थानीर्य राजपत्र लिन चािेमा दे िार्य
बमोशजमको िुटकर लबक्री मूल्र्य तोफकएको छ ।
१ दे शख ८ पेज सम्म एक प्रलतको
रु.५ मात्र

९ दे शख २४ पेज सम्म एक प्रलतको

रु.१० मात्र
२५ दे शख ४० पेज सम्म एक प्रलतको
रु.१५ मात्र
४१ दे शख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको
रु.२० मात्र

५७

दे शख ७२ सम्म एक

प्रलतको

रु.२५ मात्र
७३

दे शख ९६ सम्म एक प्रलतको

रु.५० मात्र
९७ दे शख बढी जलत पेज िुन्छ, त्र्यसमा थप प्रलत पेज २८
पैसाका दरिे थप िुल्क लिइनेछ ।
रष्टब्र्याः मालथ उल्िेशखत दर कार्यम गदाय नेपाि राजपत्रको प्रचलित
लबक्री दरिाई आधार लिइएको छ । स्थानीर्य सभािे उल्िेशखत दरमा
औशचत्र्य र आिश्र्यकताका आधारमा पररमाजयन गनय सकनेछ ।
१५. लबक्रीबाट प्राप्त रकम सशञ्चत कोषमा जम्मा गने :- स्थानीर्य
राजपत्र लबक्री बापत प्राप्त राजश्व नगरपालिकाको सशञ्चत कोषमा जम्मा
गररनेछ ।
१६. कार्ययफिलधको व्र्याख्र्यााः- र्यस कार्ययफिलधको कार्यायन्िर्यन गने क्रममा
कुनै दद्वफिधा उत्पत्र भएमा नगरकार्ययपालिकािे गरे को व्र्याख्र्या अशन्तम
िुनेछ ।

ु न्दा अगािै नगरपालिकािे पाररत
१७. बचाऊाः- र्यो कार्ययफिलध िागू िुनभ
गरी िागू गरे का कानुन, ऐन, लनर्यम, लनदे शिका, कार्ययफिलध िा मापदण्ड
र्यसै कार्ययफिलध बमोशजम प्रकािन भएको मालननेछ ।
अनुसूची (१)

(दिा ३ साँग सम्बशन्धत)
स्थानीर्य राजपत्रमा प्रकािन गने फिषर्यिस्तु र भागिरु
भाग (१)
र्यस भागमा स्थानीर्य सभाबाट पाररत भई सभाको अध्र्यक्षबाट
प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका लनर्यमिरु प्रकािन गररनेछ ।

भाग (२)
र्यस

भागमा

नगर

कार्ययपालिकाबाट

जारी

लनर्यमाििी,लनदे शिका,

कार्ययफिलध,मापदण्ड तथा नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार तथा अको स्थानीर्य
तिसाँग भएको सम्िौताको व्र्यिोरा प्रकािन गररनेछ ।

अनुसूची (२)
(दिा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ साँग सम्बशन्धत)

सूर्योदर्य नगरपालिका

स्थानीर्य राजपत्र
खण्डाः... सं ख्र्यााः...लमलताः ....\…..… \ …...
भाग–१
सूर्योदर्य नगरपालिका
ऐन तथा सभािे बनाएको लनर्यमको सम्पूणय व्र्यिोरा
आज्ञािे,
नाम
प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

अनुसूची २
(दिा ४ तथा अनसूची (१) को भाग (२) साँग सम्बशन्धत)

सूर्योदर्य नगरपालिका

स्थानीर्य राजपत्र
खण्डाः...

सं ख्र्यााः...

लमलताः ..….. \

……..\..
भाग–२
सूर्योदर्य नगरपालिका
(कार्ययपालिकाबाट जारी लनर्यमाििी, लनदे शिका, कार्ययफिलध, मापदण्ड तथा
नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार िा अको स्थानीर्य तिसाँग भएको सम्िौताको
व्र्यिोरा)
आज्ञािे,
नाम
प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

सूर्योदर्य नगरपालिकाको “घ” िगयको लनमायण
व्र्यिसार्यी इजाजतपत्र सम्बन्धी
कार्ययफिलध,२०७४
नगर कार्ययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत:- २०७४\१२\१९
प्रमाशणकरण लमलत:-२०७४\१२\१९

स्थानीर्य

स्तरको

फिकास

लनमायणमा

लनशजक्षेत्रको

ज्ञान

र

फिषेिज्ञतािाई उपर्योग गनय तथा साियजलनक खरीदको मूिभूत
फििेषतािरुिाई

अक्षुण

राखी

साियजलनक

लनमायणको

क्षेत्रमा

पारदशियता, स्िच्छता, ईमान्दारीता, जिािदे िीता, फिश्वसलनर्यता तथा
भेदभाि रफित प्रलतस्पधाय तथा श्रोत साधनको उच्चतम उपर्योग
जस्ता उद्धेश्र्यिरु िालसि गनय साियजलनक लनमायणमा लनशजक्षेत्रको
सिज पिुाँचको िालग स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को
दिा ११ को उपदिा २ को छ (१०)) िे ददएको अलधकार
प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपालिकािे र्यो कार्ययफिलध जारी गरे को छ।
(१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी साियजलनक लनमायण कार्यय गनय निुने :प्रचलित कानूनमा अन्र्यथा व्र्यिस्था भएको िािे क र्यस कार्ययफिलध
बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी “घ” िगयको लनमायण व्र्यिसार्यीको
नामबाट कसैिे पलन साियजलनक लनमायण कार्यय गनय गराउन िुाँदैन।

(२) नर्यााँ इजाजतपत्र सम्िन्धी व्र्यिस्था:- (१) साियजलनक लनमायण
कार्यय गनय चािने लनमायण व्र्यिसार्यीिे अनुसूची–१ बमोशजमको
ढााँचामा साियजलनक लनमायण कार्यय गनय इजाजतपत्रको िालग र्यस
सूर्योदर्य नगरपालिका कार्यायिर्यमा प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत समक्ष
दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम पनय आएका दरखास्तिरु प्रमुख
प्रिासकीर्य

अलधकृतिे

अनुसूची–५

िमोशजमको

र्योग्र्यता

भए\नभएको सम्िन्धमा लसलभि ईशन्जनीर्यर \ सि ईशन्जनीर्यर
सफितको लतन सदस्र्य भएको सलमलतिाट जााँचिुि गराउनु पनेछ।
(३) दिा (२) को उपदिा (२) अनुसारको सलमलतिे गरे को
लसिाररस सफित प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिे इजाजतपत्र प्रदान
गने लनणयर्यकािालग कार्ययपालिकाको िैठकमा पेि गनुप
य ने छ ।
(४) उपदिा (२) बमोशजम सलमलतको लसिाररस सफित न्र्युनतम
र्योग्र्यता पुगक
े ा लनमायण व्र्यिसार्यी िमय

\ कम्पनीिरुको

इजाजतपत्र कार्ययपालिकाको लनणयर्य िमोशजम नगरपालिका को प्रमुख
प्रिासकीर्य अलधकृतिे इजाजतपत्र बापत अनुसूची–२ बमोशजमको
दस्तुर लिई लनजिाई अनुसूची–३ बमोशजमको ढााँचामा इजाजतपत्र
प्रदान गनेछ ।

(३) इजाजतपत्रको अिलध र निीकरण :- (१) दिा २ बमोशजम
प्रदान गररएको इजाजतपत्र दिा ४ बमोशजम खारे ज भएको िा
प्रचलित कानूनमा अन्र्यथा व्र्यिस्था भएको अबस्थामा बािे क चािु
आलथयक िषयको अन्र्यसम्म मात्र मान्र्य रिनेछ
(२) उपदिा (१) बमोशजम इजाजतपत्रको अिलध समाप्त भएका
प्ररत्र्येक लनमायण व्र्यिसार्यीिे इजाजतपत्रको अिलध समाप्त भएको ३
मफिना लभत्र प्रचलित कानून बमोशजम सं घ, प्रदे ि र स्थानीर्य तििाई
लतनुप
य ने कर लतरी सकेको प्रमाण स्िरुप सम्बशन्धत सं घीर्य \ प्रदे ि
\ स्थानीर्य कर कार्यायिर्यबाट प्राप्त करच ुिा प्रमाणपत्र तथा िमय
िा कम्पनीको दताय नफिकरण सफित सम्िशन्धत नगर कार्ययपालिका
को कार्यायिर्य िाट अनुसूची–२ िमोशजमको दस्तुर लतरी नफिकरण
गराउनु पनेछ । इजाजत पत्र नफिकरण गनय नगर कार्ययपालिकाको
कार्ययिर्यमा कागजात पेि गदाय अनुसूची–४ िमोशजमको पास िुक
भरी अशघल्िो आलथयक िषयको सो िमय िा कम्पनीिे आिुिे गरे को
कार्ययिरुको अद्यािलधक फििरण समेत पेि गनुय पने छ । र्यसरी
अनुसूची–४ िमोशजमको पास िुक फििरण अद्यािलधक नगने िमय
िा कम्पनीको इजाजत पत्र नफिकरण गनय नगरपालिका िाध्र्य
िुनेछैन ।
(३) उपदिा (२) बमोशजमको म्र्याद नाघेको छ मफिनालभत्र सबै
प्रकृर्या पुरा गरी इजाजतपत्र निीकरण गराउन चािने लनमायण

व्र्यिसार्यीिे नफिकरण गने माग गरे मा अनुसूची–२ बमोशजमको थप
दस्तुर लिई प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृतिे इजाजतपत्र निीकरण
गरीददनेछ ।
४)

इजाजतपत्रको

खारे जी

:-

(१)

दे िार्यको

अिस्थामा

नगरपालिकािे लनमायण व्र्यिसार्यीको इजाजतपत्र खारे ज गनय सकनेछ
(क) िुठ्ठा फििरण पेि गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरे को प्रमाशणत
भएमा,
(ख) साियजलनक लनमायण कार्यय गने िा गनय पाउने उद्देश्र्यिे नेपाि
सरकार तथा सं गदठत सं स्थामा िुठ्ठाफििरण पेि गरको सम्िशन्धत
लनकार्यिाट िेशख आएमा,
(ग) साियजलनक लनकार्यसं ग भएको सम्िौता िमोशजम कार्यय सम्पन्न
नगरे को िा सम्िौताको गशम्भर उल्िं घन भएको सम्िशन्धत
लनकार्यिाट िेशख आएमा ।
२) उपदिा (१) बमोशजम इजाजतपत्र खारे ज गनुय अशघ सम्बशन्धत
लनमायण व्र्यिसार्यीिाई स्पष्टीकरण पेि गनय मनालसब माफिकको
मौका ददइने छ ।
(३) दिा ३ को उपदिा (३) बमोशजमको म्र्यादलभत्र निीकरण
नभएको इजाजतपत्र स्िताः खारे ज िुनेछ ।

(४) उपदिा (१) िा (३) बमोशजम इजाजतपत्र खारे ज भएकोमा
नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे त्र्यसको जानकारी सम्बशन्धत
िमय िा व्र्यशि िा क्रम्पनी दताय गने कार्यायिर्यिाई ददनेछ ।
५) इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददने व्र्यिस्था :- कुनै लनमायण
व्र्यिसार्यीिे
इजाजतपत्रको

इजाजतपत्र

िराए

प्रलतलिपी

पाउन

िा

नालसएको

लनिेदन

गरे मा

कारणबाट
अनुसूची–२

बमोशजमको दस्तुर लिई इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददनु पनेछ ।
६) प्रचलित कानून बमोशजम िुने :- र्यस कार्ययफिलधमा िेशखए जलत
र्यसै बमोशजम र अन्र्यको िकमा प्रचलित कानून बमोशजम िुनेछ।
७) बचाउाः- र्यस अशघ प्रचलित कानून बमोशजम दताय भएका ठे क्का
िन्दोिस्ती

सम्बन्धी

िमय

तथा

कम्पनीिरुिाई

ददइएको

इजाजतपत्रिरु र्यसै कार्ययफिलध बमोशजम ददइएको मालननेछ ।

अनुसचू ी-१
कार्यविविको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बवधित
ईजाजतपत्रको लावग वदइने दरखास्त
विषर् : इजाजतपत्र पाउँ भधने बारे ।
श्री सर्ू ोदर् नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्,
वफक्कल, इलाम ।
र्स सर्ू ोदर् नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्को कार्यविवि .......
बमोवजम साियजवनक वनमायण कार्य गनयको लावग ईजाजतपत्र पाउन वनम्न वििरण
भरी र्ो दरखास्त पेश गररएको छ ।
१. दरिास्त पेि गने फमय िा कम्पनीको :
नाम :
ठे गाना :
पोष्ट बक्स :
टेवलफोन न.ं :
फ्र्ाक्स नं. :
ईमेल :
२. फमय िा कम्पनीको प्रकृवत :
प्राइभेट वलवमटेड कम्पनी
पवललक वलवमटेड कम्पनी
एकलौटी
साझेदारी
(कोष्ठमा रे जा लगाउनु पनेछ ।)
३. सम्पकय को लावग फमय िा कम्पनीको आवधकाररक व्यविको

नाम थर :
ठे गाना :
पोष्ट बक्स :
टेवलफोन न.ं :
इमेल :
४. फमय िा कम्पनीको वििरण
दताय नं. :
वमवत :
अविकृ त पँजू ी :
पँजू ी :
५. इजाजतपत्र वलन चाहेको िगय : ( घ ) िगय
६. समहू ीकरण हुन चाहेको समहू :
७. आवथयक श्रोतको वििरण :
रकम

फ्र्ाक्स नं. :

दताय
जारी

वित्तीर्
नाम

संस्था/बैंकको

स्थार्ी ओभरड्राफ्ट
मद्दु ती खाता
चल्ती खाता
बचत खाता

उवल्लवखत वििरण बाहेक अधर् वििरण भए छुट्टै पेश गनय सवकनेछ ।

८. कामदारको वििरण
(क) प्राविविक :
(ख) अप्राविविक :
(ग) अधर् :
प्राविविक कमयचारीको सवटयवफके टको प्रवतवलपी तथा वनजको मञ्जरु ीनामा पेश
गनुयपनेछ ।
९. आफ्नो स्िामीत्िमा रहेको वनमायण सम्बधिी सिारी सािन मेवशनरी औजारको
वििरण :
वस.न.ं
नाम तथा दताय क्षमता मल्ू र् खररद अधर्
वििरण नं.
संख्र्ा
वमवत
व्र्होरा

द्रष्टव्र् : र्स वििरणमा उल्लेवखत सिारी सािन तथा मेवशनरी औजारहरुको
स्िामीत्िको कागजात (दताय प्रमाणपत्र) र उक्त मेवशनरी औजारहरु चालु हालतमा
रहेको छ भनी मेकावनकल इवधजवनर्रद्वारा प्रमावणत भएको हुनुपनेछ ।
१०. र्स अवघ सम्पधन गरे को कामको वििरण :
वस.न.ं
वनमायण
काम
रकम ठे क्कादाता कामको
सम्बधिी गरे को
कार्ायलर्को अिस्था
कामको साल
नाम
(प्रगवत
प्रकृ वत
प्रवतशतमा)

११. करचक्त
ु ा गरे को प्रमाण कागजात
क.
ख.
ग.
र्स दरखास्त फारममा उल्लेवखत सम्पणू य व्र्होरा ठीक साँचो छ । झट्टु ा ठहरे काननू
बमोवजम सहुल
ँ ा बझु ाउँला ।
वनमायण व्र्िसार्ीको छाप
दरखास्तिालाको नाम :
दस्तखत :
वमवत :
द्रष्टव्र् : र्स दरखास्त फारम साथ दरखास्त फारममा उल्लेख भएको व्र्होरा पवु ष्ट
गनय सम्बवधित कागजातको प्रमावणत प्रवतवलपी सल
ं ग्न गनुयपनेछ र कार्ायलर्ले
माग गरे को बखत सक्कल कागजात पेश गनयपु नेछ ।

अनुसूची - २
काययविवधको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३)सँग
सम्बवधधत

क्र.सं वनमायण
.
व्र्िसार्ी
को िगय

इजाजतप
त्र दस्तरु

इजाजतप
त्र
निीकरण
दस्तुर

इजाजतप
त्र
निीकरण
थप दस्तरु

इजाजतप
त्र
प्रवतवलपी
दस्तुर

१

रु.
१०००/-

रु.
१०००/-

रु.
२०००/-

रु. ५००/-

घ

द्रष्टव्र्ः घ िगयको वनमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बधिी कार्यविवि २०७४
बमोवजम दफा ३ को उपदफा (२) बमोवजम म्र्ादवभत्र इजाजतपत्र निीकरण
गराउँदा इजाजतपत्र निीकरण थप दस्तरु को महलमा उल्लेवखत दस्तुर मात्र
वतनपुय नेछ ।

अनस
ु ूची - ३
काययविवधको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३)सँग
सम्बवधधत
सयू ोदय नगरपावलका
नगर काययपावलकाको कायायलय
वफक्कल, इलाम ।
इिाितपत्र
इजाजतपत्र न.ं
वमवत :
घ िगयको वनमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बधिी कार्यविवि २०७४ को दफा २
को उपदफा (४) बमोवजम वनमायण व्र्िसार् गनय ............... वस्थत कार्ायलर्
भएको ......... फमय िा कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गररएको छ ।

इजाजतपत्र वदनेको
दस्तखत :
नाम
पद
वमवत
कार्ायलर्
(र्स िृत्तवभत्र कुन िगय लेख्नपु ने हो सोही िगय लेख्ने)

निीकरण
निीकरण
गने
अविकारी

निीकरण निीकरण
गरे को वमवत बहाल रहने
अिवि

निीकरण
दस्तुर
भौचर नं. र
वमवत

निीकरण गने
अविकारीको
दस्तखत

अनुसचू ी-४
वनमायण व्र्िसार्ीबाट भएका साियजवनक वनमायण कार्यको अवभलेख वििरण (पासबुक)

क्र.
सं.

आयोिना
को नाम

साियिवन
क
वनकाय
को
वििरण

सयं ुि
उपक्रम
को नाम
(यवद
भएमा)

िेय ठे क्का साियिवनक
र वििर वनकायको
ण
(%
तफय बाट
)
हस्ताक्षर गने
पदावधकारी
को वििरण
क)
ठे क्का
रकम

क) नाम :

समयाि
वध थप
(यवद
भएमा)

Variatio
n को
वििरण
(यवद
भएमा)

प्रगवत
वििर
ण

क) थप
समर्

क)
क)
Variation सम्पधन
रकम :
पवछको

ठे क्का कै वफय
त
सम्प
धन
वििर
ण

क)
अवधत
म

Contract
Amount

ख)
सम्झौ
ता
वमवत:

ख) पद

क) नाम

ग)
ठे क्का
अिवि

ग) हस्ताक्षर

ख) पद

ठे क्का
रकम :

क)
ख)
ख)
Variation सम्पधन सम्पधन
को वनणयर् वमवत वमवत
गने
पदाविकारी
को नाम

ख) पद

ग)
सम्पधन
%

घ) छाप

ग)
हस्ताक्षर

ग) हस्ताक्षर

घ)
नाम

घ)
नाम

घ) वनणयर्
वमवत

घ) छाप

पद

पद

हस्ता
क्षर

हस्ता
क्षर

छाप

छाप

छाप

ु ी–५
अनुसच
“घ” िगयको लनमायण व्र्यिसार्यीको िालग आिश्र्यक र्योग्र्यता
१. आलथयक क्षमता : प्राईभेट िा पशब्िक लिलमटे ड कम्पनी िा
ाँ ी
सािेदारी िमयको रुपमा घटीमा पााँच िाख रुपैर्यााँको चािु पूज
दे खाई उद्योग फिभागमा दताय भएको िुन ु पनेछ ।
२. मुख्र्य जनिशि फििरण : मान्र्यता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट
लसलभि इशन्जलनर्यरीङ फिषर्यमा कशम्तमा प्रमाणपत्र ति उत्तीणय एक
जना प्राफिलधक, कुनै पलन फिषर्यमा प्रमाणपत्र ति उत्तीणय एक जना
प्रिासलनक र िाशणज्र्य िास्त्र/अथयिास्त्रमा प्रमाणपत्र ति उत्तीणय एक
जना जनिशिको सेिा पुरा समर्य प्राप्त िुने व्र्यिस्था िुन ु पनेछ ।
३. मेिीन र उपकरण :
(क) फिपर /टर्याकटर (एक/एक थान)
(ख) लमकसर (एक थान)
(ग)

Theodolit \ Level Machine

(घ) िाटर पम्प (तीन थान)
(ङ) भाइबेरे् टर (तीन थान)

(एक सेट)

रष्टव्र्य :१. उपकरणको नामाििी पेि गदाय उपकरणको स्िालमत्िको
प्रमाणपत्रका साथै बीमा गरे को कागजातिरु पेि गनुय पनेछ
२. मालथ उशल्िशखत र्याशन्त्रक उपकरणिरु ठीक अिस्थामा भएको
कुरा मेकालनकि ईशन्जलनर्यररङ फिषर्यमा कम्तीमा स्नातक तिको
िैशक्षक र्योग्र्यता भएको नेपाि ईशन्जलनर्यसय एिोलसएिनको सदस्र्यता
प्राप्त मेकालनकि ईशन्जलनर्यरिे प्रमाशणत गरे को िुन ु पनेछ ।
३. मालथ उशल्िशखत र्यन्त्र उपकरणिरु दताय भएको लमलतिे घटीमा
दुई िषयसम्म बेचलबखन गनयपाइने छै न ।
४. पन्र िषय भन्दा बढी पुरानो र्यन्त्र उपकरणिरु लनमायण
व्र्यिसार्यीको स्तर बृफद्ध तथा नर्यााँ दताय िुने प्रर्योजनको िालग मान्र्य
िुने छै न ।

सूर्योदर्य नगरपालिकामा

करारमा प्राफिलधक कमयचारी व्र्यिस्थापन गने सम्बन्धी कार्ययफिलध,
२०७४

सूर्योदर्य नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेिा प्रिाि र फिकास लनमायणको
कार्ययिाई व्र्यिशस्थत र प्रभािकारी बनाउन र्यस

नगरपालिकाको िालग

नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरे को कमयचारी दरिशन्दको अलधनमा रफि
प्राफिलधक कमयचारीको ररि पदमा करार सम्िौताका आधारमा सेिा
करारमा

लिने

कार्ययिाई

व्र्यिशस्थत

गनयका

िालग

सूर्योदर्य

नगर

कार्ययपालिकािे लमलत २०७४/१२ /१९ मा र्यो कार्ययफिलध स्िीकृत गरी
जारी गरे को छ ।
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भाः
क. र्यस कार्ययफिलधको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकामा करारमा
प्राफिलधक

कमयचारी

व्र्यिस्थापन

सम्बन्धी

कार्ययफिलध,

२०७४" रिे को छ ।
ख. र्यो कार्ययफिलध कार्ययपालिकािे लनणयर्य गरे को लमलतबाट प्रारम्भ
२.

िुनेछ ।

पररभाषााः

फिषर्य

िा

प्रसं गिे

अको

अथय

निागेमा

र्यस

कार्ययफिलधमाक.

"प्रमुख" भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख सम्िनु पदयछ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४”
सम्िनु पदयछ ।

ग.

"कार्ययफिलध" भन्नािे “सूर्योदर्य नगरपालिकामा करारमा
प्राफिलधक

कमयचारी

व्र्यिस्थापन

२०७४” सम्िनु पदयछ ।

सम्बन्धी

कार्ययफिलध,

घ.

"कार्यायिर्य" भन्नािे नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य सम्िनु
पदयछ ।

ङ.

"प्राफिलधक

कमयचारी"

भन्नािे

दिा

३(२)

बमोशजम

प्राफिलधक सेिा उपिब्ध गराउने गरी व्र्यिस्था भएका
कमयचारी सम्िनु पदयछ ।
च.

"सलमलत" भन्नािे दिा ५ बमोशजम गदठत अन्तिाताय तथा
सूशचकरण सलमलत सम्िनु पदयछ ।

३.

कार्ययफिलध िागू िुने क्षेत्र र सेिााः (१) स्थानीर्य सरकार सञ्चािन

ऐन, २०७४ को दिा ८३ को उपदिा (७) तथा स्थानीर्य तिमा
सेिा प्रिाि सम्बन्धी व्र्यिस्थाको दिा १५(४) बमोशजम प्राफिलधक

कमयचारी करारमा राख्ने प्रर्योजनको िालग र्यो कार्ययफिलध स्िीकृत
गरी िागू गररएको छ ।
(२) कार्यायिर्यिे दे िार्यको सेिासाँग सम्बशन्धत प्राफिलधक
कमयचारी र्यस कार्ययफिलध बमोशजम अिलध तोकी करारमा राख्न
सकनेछाः
(क) इशन्जलनर्यररङ्ग सेिासाँग सम्बशन्धत
(ख) कृफष सेिासाँग सम्बशन्धत
(ग) पिु सेिासाँग सम्बशन्धत
(घ) िन सेिासाँग सम्बशन्धत

(ङ) स्िास््र्य सेिासाँग सम्बशन्धत

(छ) अन्र्य कुनै प्राफिलधक सेिासाँग सम्बशन्धत ।
४.

छनौट सम्बन्धी व्र्यिस्थााः दिा ३ बमोशजमका प्राफिलधक कमयचारी
कार्यायिर्यिे करारमा राख्ने प्रर्योजनको िालग सूशचकरण तथा छनौट
सम्बन्धी व्र्यिस्था दे िार्य बमोशजम िुनेछाः

(१) प्राफिलधक कमयचारीको अनुसूशच - १ बमोशजम स्िीकृत

कार्यय फििरण बमोशजम पद िा सेिा क्षेत्र तथा सम्बशन्धत सेिा

समूिको र्योग्र्यता, पाररश्रलमक, सेिा ितय समेत तोकी सम्बशन्धत
कार्यायिर्यको सूचनापाटी, िेभसाईट तथा अन्र्य कुनै साियजलनक

स्थिमा अनुसूची - २ बमोशजमको ढााँचामा कम्तीमा १५ (पन्र)
ददनको सूचना प्रकािन गनुप
य नेछ

(२) आिेदन िारामको नमूना अनुसूची - ३ बमोशजम

िुनेछ । आिेदन दस्तुर नगरपालिकाबाट लनधायरण भए बमोशजम
िुनेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम पनय आएका आिेदनिरु

दे िार्यको आधारमा दिा ५ को सलमलतिे मूल्र्याङ्कन गरी सुशचकृत
गनुप
य नेछ :
क. िैशक्षक र्योग्र्यता िापत - ६० (साठी) अंक,
(फिशिष्ट श्रे णी िापत ६०, प्रथम श्रे णी िापत ५५,
फद्धतीर्य श्रे णी िापत ५०, तृतीर्य श्रे णी िापत ४५,
(लत्रभुिन

फिश्वफिद्यािर्यको

अंक

गणनाका

आधारमा) ।
ख. कार्यय अनुभि िापत - १० (दि) अंक (प्रलत िषय
२ अंकको दरिे, प्रमाशणत फििरण सं िग्न भएको
िुनपु ने) ।

ग. स्थानीर्य बालसन्दािाई दे िार्य बमोशजम - १० (दि)
अंक

१. नगरपालिकाको बालसन्दा भएमा - १० अंक
२. सम्बशन्धत शजल्िाको बालसन्दा भएमा - ५
अंक
घ. अन्तिातायमा अलधकतम २० अंक । र्यस अनुसार
अकं प्रदान गदाय न्र्युनतम ८ (आठ) र अलधकतम

१४ (चौध) को सीमालभत्र रिी प्रदान गनुप
य नेछ
।
(४) उपदिा (१) बमोशजम आिेदन माग गदाय प्राफिलधक
कार्यय (इशन्जलनर्यररं ग, स्िास््र्य तथा पिु शचफकत्सा िगार्यतका अन्र्य
क्षेत्र) का िालग आिश्र्यक पने व्र्यिसाफर्यक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)
प्राप्त गरे का व्र्यशििे मात्र आिेदन ददन सकनेछने् ।
५.

अन्तिायताय र सूशचकरण सलमलताः माग पद सं ख्र्याका आधारमा
कार्ययफिलधको दिा (४) को उपदिा (३) बमोशजम उच्चतम अं क
प्राप्त गरे का उम्मेदिारिाई प्रारशम्भक छनौट गनय र अन्तिायताय
समेत लिई सूशचकरणको लसिाररस गनय दे िार्यको अन्तरिाताय तथा
सूशचकरण सलमलत रिनेछाः
(क)

प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत
-

(ख)
(ग)
६.

सं र्योजक

प्रमुखिे तोकेको फिषर्य फिज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको
अलधकृत स्तरको कमयचारी

- सदस्र्य

नगरपालिकाको फिषर्यगत िाखा प्रमुख

-

सदस्र्य

सूशचकरणको फििरण प्रकािन गने : (१) दिा ४ बमोशजम
सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारिरु दिा ५ बमोशजमको

सलमलतको लसिाररसको आधारमा कार्यायिर्यिे उम्मेदिारिरुको रोि
नम्बर, नाम थर, ठे गाना, काम गनय तोफकएको िाखा आदद समेत
उल्िेख गरी र्योग्र्यताक्रम अनुसार सूशचकरणको फििरण प्रकािन
गनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजम सूशचकरण प्रकािन गदाय पद
सं ख्र्या भन्दा दोव्बर सं ख्र्यामा िैकशल्पक उम्मेदिारको सूची समेत

प्रकािन गनुप
य नेछ र लसिाररि भएका उम्मेदिारिरुको सूची
सूचना पाटीमा समेत टााँस गनुप
य नेछ ।
तर आिेदन नै कम परे को अिस्थामा कम उम्मेदिार
सुशचकरण गनय सफकनेछ ।
(३) उपदिा (१) बमोशजमका र्योग्र्यताक्रममा रिेका
उम्मेदिारिाई लछटो सञ्चार माध्र्यमबाट जानकारी गराई सोको
अलभिेख समेत राख्नुपनेछ ।
७.

करार गनेाः (१) कार्यायिर्यिे सूशचकृत गरे का मुख्र्य उम्मेदिारिाई
७ (सात) ददनको म्र्याद ददई करार गनय सूचना ददनुपनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोशजमको अिधी लभत्र करार सम्िौता

गनय आउने सूशचकृत उम्मेदिारसाँग कार्यायिर्यिे अनुसूची - १
बमोशजमको कार्यय-फििरण सफित अनुसूची - 4 बमोशजमको ढााँचामा
करार गनुप
य नेछ । उि अिलध लभत्र सम्पकय राख्न नआएमा क्रमिाः
िैकशल्पक उम्मेदिारिाई सूचना ददई करार गनय सफकनेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोशजम करार गरे पश्चात अनुसूची -

५ बमोशजको पत्र कार्यायिर्यिे प्राफिलधक कमयचारीिाई ददनुपनेछ
।
(४) उपदिा (२) बमोशजम कार्यायिर्यिे कार्ययफििरण ददाँ दा
फिषर्यगत िाखा समेत तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।

(५) र्यस कार्ययफिलध बमोशजम करार गदाय सामान्र्यत आलथयक

िषयको श्रािण १ (एक) दे शख अको िषयको असारसम्मका िालग
मात्र करार गनुय पनेछ । तर उि पदिे गनुप
य ने काम समाप्त
भएमा िा पर्यायप्त नभएमा िा कार्ययप्रारम्भ नै नभएको अिस्थामा
स्थानीर्य तििे कामको बोि र अिधी िेरी करारको अिधी
घटाउन सकनेछ ।

(६) उपदिा (५) बमोशजम एक आलथयक िषयको लनशम्त
सेिा करारमा लिएको व्र्यशििाई पुनाः अको िषयको िालग सेिा
करारमा लिनु परे मा पुनाः पररक्षण, छनौट र िुरू करार सरि
मालन सम्िौता गररनेछ ।
(७) प्राफिलधक कमयचारीिे स्िेच्छािे करार लनरन्तरता गनय
नचािेमा कम्तीमा १ (एक) मफिना अगाडी कार्यायिर्यमा लिशखत
रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ । र्यसरी जानकारी नगराई करार
अन्त गरी काम छोडेमा त्र्यस्तो व्र्यशििाई पुनाः करारमा काम
गने अिसर ददईने छै न ।
(८) र्यस दिा फिपररतको अिलध उल्िेख गरी िा करारमा
उल्िेख भए भन्दा बढी रकम भुिानी ददएमा त्र्यसरी अिलध
उल्िेख गने िा रकम भुिानी गने कमयचारीको तिि भत्ताबाट
कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र फिभागीर्य कारिािी समेत गररनेछ
।
८.

कार्यय ितय, पाररश्रलमक र अिलध :

(१) र्यस कार्ययफिलध बमोशजम

सेिा करार सम्िौता गररएका प्राफिलधक कमयचारीको मालसक
पाररश्रलमक सम्बशन्धत ति िा पदको िुरु तिब स्केिमा नबढ्ने
गरी करार सम्िौतामा उल्िेख भए बमोशजम िुनेछ । स्थानीर्य

भत्ताको िकमा नेपाि सरकारको दररे ट बमोशजम करारमा उल्िेख
भए अनुसार स्थानीर्य भत्ता उपिब्ध गराउन सफकनेछ ।

(२) कार्यायिर्यिे कार्यय-फििरणमा उल्िेख भए बमोशजम
प्रगलतको स्थिगत िा िस्तुगत प्रलतिेदनका आधारमा कार्यय
सम्पादन अनुसार करारमा उल्िेख गरी भ्रमण भत्ता िा फिल्ड
भत्ता उपिब्ध गराउन सकनेछ ।
तर करार सम्िौतामा उल्िेख नगररएको भ्रमण भत्ता,

फिल्ड भत्ता िा अन्र्य भत्ता उपिब्ध गराउन सफकने छै न े् ।

(३)

कार्यायिर्यिे

करारका

प्राफिलधक

कमयचारीको

पाररश्रलमक भुिानी गदाय लनजिे मफिनाभरी गरे को कामको फििरण
(Time Sheet) सफितको प्रलतिेदन तर्यार गनय िगाई सम्बशन्धत
फिषर्यगत िाखाको लसिाररिको आधारमा मात्र भुिानी गनुय पनेछ
।
(४) र्यस कार्ययफिलध बमोशजम प्राफिलधक कमयचारीिे करारमा

काम गरे कै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थार्यी िा स्थार्यी
लनर्युिी िुनाका िालग कुनै पलन दाबी गनय पाउाँ ने छै न ।

(५) उपदिा (१) बमोशजम करार गदाय काम िुरु गने

लमलत र अन्त्र्य गने लमलत समेत उल्िेख गनुप
य नेछ। तर त्र्यस्तो
करारको अिधी एक पटकमा १ (एक) िषय भन्दा बढी िुने छै न
।
९.

करार समाप्तीाः (१) र्यस कार्ययफिलध बमोशजम करार गररएको पद
िा दरबन्दीमा नेपािको सं फिधान बमोशजम कमयचारी समार्योजन
भई खफटई आएमा त्र्यस्तो व्र्यशिको करार स्िताः अन्त्र्य िुनेछ ।

(२) करार सम्िौता गररएको प्राफिलधक कमयचारीको कार्यय
सन्तोषजनक नभएको भलन कार्ययरत फिषर्यगत िाखा िा कार्यायिर्यिे
लसिाररि गरे मा प्रमुखिे आिश्र्यक छानफिन गनय िगाई सिाइको
मौका ददई कार्यायिर्यिे जुनसुकै अिस्थामा करारबाट िटाउन
सफकनेछ ।

१०. फिफिधाः र्यस कार्ययफिलध कार्यायन्िर्यन क्रममा थप व्र्यिस्था गनुय परे मा
र्यस

कार्ययफिलध

तथा

प्रचलित

कानूनसाँग

नगरपालिकािे आिश्र्यक लनणयर्य गनय सकनेछ ।

नबाशिने

गरी

अनुसूची - १
ाँ ा ४.१साँग सम्बशन्धत कार्ययफििरणको ढााँचा)
(बुद
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
फिक्कि, इिाम
प्रदे ि नं. १, नेपाि
कार्यय फििरणको नमुनााः
प्राफिलधक कमयचारीको पद नामाः

काम

गनुप
य ने स्थानाः
प्राफिलधक कमयचारीको नामाः
सुपररिेक्षकाः
कार्यय फििरणाः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रलतिेदन पेि गनुप
य ने अलधकारीाः

अनुसूची - २
ाँ ा ४.१साँग सम्बशन्धत आिेदनको ढााँचा)
(बुद
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
फिक्कि, इिाम
प्रदे ि नं. १, नेपाि
करारमा सेिा लिने सम्बन्धी सूचना
(सुचना प्रकाशित लमलत : २०७
सूर्योदर्य

नगरपालिकाको

िाखा)

िालग
मा

/

/

)

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

(फिषर्यगत

रिने

गरी

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

को

रुपमा

दे िार्यको सं ख्र्या र र्योग्र्यता भएको प्राफिलधक कमयचारी करारमा राख्नु पने
भएकािे र्योग्र्यता पुगेका नेपािी नागररकिरुिे र्यो सूचना प्रकाशित भएको
लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र ददनको २:०० बजेसम्म राजस्ि लतरे को
रलसद सफित दरखास्त ददन िुन सम्िशन्धत सिैको िालग र्यो सूचना प्रकािन
गररएको छ । र्यसको िाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्यय–फििरण,
पाररश्रलमक, सेिाका ितयिरु सफितको फिस्तृत फििरण कार्यायिर्यबाट िा
िेिसाइट www.suryodayamun.gov.np बाट उपिब्ध िुनेछ ।

पद नाम

सं ख्र्या

२. िैशक्षक र्योग्र्यता र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२.

न्र्यूनतम

र्योग्र्यता

(जस्तै ाः

नेपाि

सरकारिाट

मान्र्यता

प्राप्त

फिश्वफिद्यािर्यिाट Civil Engineering मा स्नातक (B.E.) र कुनै
सम्बद्ध फिषर्यमा फिषर्यमा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभिको िकमा .... उतीणय गरी सम्बद्ध कार्ययमा कम्तीमा ......
िषयको कार्यय अनुभि भएको

।

४. .... िषय उमेर पुरा भई .... िषय ननाघेको िुनपु ने ।
५. ………………..मा दताय भएको (प्रमाणपत्र) ।
६. अन्र्य प्रचलित कानुनद्वारा अर्योग्र्य नभएको ।
३. दरखास्तमा सं िग्न गनुप
य नेाः उम्मेदिारको व्र्यशिगत फििरण,
िैशक्षक र्योग्र्यताको प्रमाशणत प्रलतलिफप, नेपािी नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिफप, अनुभिको प्रमाशणत प्रलतलिफप तथा
प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम फिलभन्न काउशन्सि िा पररषद् िा
अन्र्यमा दताय भएको प्रमाशणत प्रलतलिफप सं िग्न िुनपु नेछ । पेि
गररने सबै प्रलतलिफपको पछाडी उम्मेदिार स्िर्यंिे िस्ताक्षर गरी
प्रमाशणत गने ।

अनुसूची – ३
(बुाँदा ४.२ साँग सम्बशन्धत दरखास्त िारामको ढााँचा)
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
फिक्कि, इिाम
प्रदे ि नं. १, नेपाि

करारको िालग दरखास्त िाराम
(क) िैर्यशिक फििरण
नाम थर

(दे िनागरीमा)
(अंग्ेजी ठू िो अक्षरमा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्यी

क)

ठे गाना

शजल्िा
घ) टोि

जारी गने शजल्िा :

लमलत :

ख) न.पा./गा.पा.

ग) िडा नं

ङ) मागय/घर नं. :

च) िो नं.

:
पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेको नाम, थर :

(फि.सं .मा)
िािको उमेर :

(ईशस्ि सं ितमा)
िषय

मफिना

(ख) िैशक्षक र्योग्र्यता/तालिम (दरखास्त िाराम भरे को पदको िालग चाफिने आिश्र्यक न्र्यू नतम िैशक्षक
र्योग्र्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आिश्र्यक

न्र्यू नतम

र्योग्र्यता

फिश्वफिद्यािर्य/बोडय/तालिम

िैशक्षक

ददने सं स्था

उपालध/तालिम

सं कार्य

श्रे णी/प्रलत

मू ि फिषर्य

ित

िैशक्षक र्योग्र्यता

तालिम
(ग) अनुभि सम्बन्धी फििरण
अिलध
कार्यायिर्य

पद

से िा/समूि/उपसमू ि

श्रे णी/ति

स्थार्यी/अस्थार्यी/करार
दे शख

सम्म

मैिे र्यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय फििरणिरु सत्र्य छने् । दरखास्त बुिाएको पदको सूचनाको

िालग अर्योग्र्य ठिररने गरी कुनै सजार्य पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँटे िा िुकाएको ठिररएमा प्रचलित
कानून बमोशजम सिनेछु/बुिाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्यस दरखास्त
िारामका पृष्ठिरुमा उल्िेशखत सबै ितय तथा लनर्यमिरु पािना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा
उल्िेशखत ितयिरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्यभन्दा अगािै करारको अन्त्र्य गदाय कशम्तमा
३ मफिनाको पूि य सूचना ददई कार्यायिर्यमा लनिेदन ददनेछु ।
उम्मेदिारको ल्र्याप्चे सिीछाप
दार्यााँ

उम्मेदिारको दस्तखत

बार्यााँ

लमलत:
कार्यायिर्यिे भनेाः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गने को नाम र दस्तखताः

दरखास्त

स्िीकृत/अस्िीकृत

गनेको दस्तखत

लमलत :

लमलत :
रष्टव्र्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेशखत िगार्यत लनम्नलिशखत कागजातिरु अलनिार्यय रुपमा उम्मेदिार
आिैिे प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिफप,

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आिश्र्यक पनेमा सो

को प्रलतलिफप, (३) न्र्यूनतम िैशक्षक र्योग्र्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिफप, प्राफिलधक
कार्यय (इशन्जलनर्यररङ्ग, स्िास््र्य तथा पिु शचफकत्सा िगार्यतका अन्र्य क्षेत्र) का िालग आिश्र्यक पने
व्र्यिसाफर्यक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिफप, तालिम र अनुभि आिश्र्यक पने मा सो समेतको प्रलतलिफप,
आदद ।

अनुसूची - ४
ाँ ा ७.१ साँग सम्बशन्धत करार सम्िौताको ढााँचा)
(बुद
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
फिक्कि, इिाम
प्रदे ि नं. १, नेपाि
करार सम्िौता

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य, (र्यसपलछ पफििो पक्ष भलनएको) र
....................शजल्िा, ...................नगरपालिका/गाउाँ पालिका, िडा नं. .....
बस्ने श्री ............................................................ (र्यसपलछ दोश्रो पक्ष
भलनएको)

का

बीच

.....

नगरपालिकाको

.................................................(पद) को कामकाज गनय गराउन लमलत
२०७

/......./...... को लनणयर्य अनुसार दे िार्यका कार्यय/ितयको अलधनमा रफि

दोश्रो पक्षिे पफििो पक्षिाई सेिा उपिब्ध गराउन मन्जुर भएकािे र्यो करारको
सं िौता गरी एक/एक प्रलत आपसमा बुशि लिर्यौं ददर्यौं :
१.

कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आिुिाई तोफकएको सं िग्न कार्यय
फििरण अनुसारको कार्यय पफििो पक्षिे तोकेको समर्य र स्थानमा उपशस्थत
भई गनुय पनेछ र आिश्र्यकतानुसार थप काम गनुय पनेछ ।

२.

काम

गनुय

पने

स्थान

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

करारमा काम गरे बापत पाउने पाररश्रलमक : प्रत्र्येक मफिना व्र्यलतत
भएपलछ,

पफििो

पक्षिे

...................(अक्षरे पी

दोश्रो

पक्षिाई

मालसक

रुपमा

रु.
रु.

..................................................................पाररश्रलमक
उपिब्ध गराउनेछ ।
४.

आचरणको पािनााः दोश्रो पक्षिे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रचलित
कानूनमा ब्र्यिस्था भएका आचरण तथा अनुिासन सम्बन्धी व्र्यिस्थािरु
पािना गनुय पनेछ ।

५.

फिदााः दोस्रो पक्षिाई साबयजलनक लबदा बािेक अन्र्य कुनै पलन फकलसमको
लबदा उपिब्ध िुने छै न । साथै कार्यायिर्यको िालग आिश्र्यक परे को
खण्डमा लबदाको ददनमा पलन सेिा उपिब्ध गराउनु पनेछ । र्यसरी

साियजलनक लबदाको ददनमा कार्यायिर्यमा काम िगाए बापत मालसक करार
रकमको दामासािीिे रकम दोश्रो पक्षिाई ददईनेछ ।
६.

कार्यायिर्य सम्पशत्तको सुरक्षााः दोस्रो पक्षिे कार्यायिर्यको चि अचि
सम्पशत्तको नोकसानी िा फिनालमना गरे मा सो को क्षलतपूलतय िा िानी
नोकसानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पफििो पक्षिाई ददनु पनेछ ।

७.

गोप्र्यतााः दोस्रो पक्षिे कार्यायिर्यको कागजपत्र, शजन्सी सामान एिं गोप्र्य

कुरा िा कागजात कुनै अनलधकृत व्र्यशि िा दे ििाई उपिब्ध गराएको
प्रमाशणत भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी
नोकसानीको शततपूलतय दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत
राशखनेछ ।

८.
९.

करार अिलधाः र्यो करार २०७...

।........।..........दे शख िागु भई

२०७.....असार १५ सम्मको िालग िुनेछ ।

कार्ययसम्पादन मूल्र्यांकनाः पफििो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्यय सम्पादन
मूल्र्यांकन गने र सो मूल्र्यांकन गदाय साििसािी लनरन्तरता ददन उपर्युि
दे शखएमा कार्ययफिलधको दिा ९ बमोशजम करार लनशश्चत अिलधको िालग
थप िुन सकनेछ ।

१०.

पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको ितयको अन्त्र्याः दोश्रो पक्षिे पफििो
पक्षिाई िगातार ७ (सात) ददन भन्दा बढी उि सेिा उपिब्ध
नगराएमा, सन्तोषजनक सेिा ददन नसकेमा अनुपशस्थत रिेको अिलधको

पाररश्रलमक दामासाफििे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरे मा
स्िताः र्यो सं िौता पफििो पक्षिे रद्ध गरी अको ब्र्यिस्था गनय िाधा पने

छै न । दोश्रो पक्षिे िारररीक रुपमा अस्िस्थ भई िा अन्र्य कुनै कारणिे
सेिा ददन असमथय भएमा िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा आचरण
सम्बन्धी कुरािरु बराबर उल्िघंन गरे मा दोश्रो पक्षसं गको सं िौता रद्ध

गनय सकनेछ र लनजको सट्टा अको व्र्यशि करारमा राशख काम िगाउन
बाधा पने छै न ।
११.

दािी नपुग्नेाः दोश्रो पक्षिे र्यस करार बमोशजम काम गरे कै आधारमा पलछ

कुनै पलन पदमा अस्थार्यी िा स्थार्यी लनर्युशि िुनाका िालग दाबी गनय
पााँउने छै न/गने छै न ।

१२.

प्रचलित कानून िागू िुनेाः र्यस सं िौतामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित
नेपाि कानून बमोशजम िुनेछ ।

नगरपालिकाको तियबाट :

दोस्रो पक्ष (करार गने व्र्यशि):

िस्ताक्षर :

िस्ताक्षर :

नाम:

नाम :

पद:

ठे गाना :

कार्यायिर्यको छापाः

अनुसूची - ५
ाँ ा ७.२ साँग सम्बशन्धत करार सूचना पत्रको ढााँचा)
(बुद
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य
फिक्कि, इिाम
प्रदे ि नं. १, नेपाि
च.नं.

लमलताः

प.सं .
श्री ........................................,
ठे गाना .........................
फिषर्याः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई लमलत २०७...।....।... लनणयर्यानुसार सूशचकरण गररए बमोशजम
............................ (पदको नाम िा काम) का िालग र्यसैसाथ सं िग्न
करार

(सम्िौता)

बमोशजम

लमलत

२०७....।....।...

दे शख

२०७....।.....।.... सम्म करारमा राशखएको िुाँदा सं िग्न कार्ययितय
अनुरुप आिनो काम इमान्दारीपूिक
य र व्र्यिसाफर्यक मूल्र्य मान्र्यता अनुरुप
गनुि
य न
ु जानकारी गराइन्छ ।
साथै आफ्नो काम कतयव्र्य पािना गदाय र्यस नगरपालिकाको
कमयचारीिे पािना गनुप
य ने आचार सं फिता र आचरणको समेत पररपािना
िुन जानकारी गराइन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

बोधाथयाः
श्री आलथयक प्रिासन िाखााः प्रमाशणत िाशजर/Time Sheet सफितको
प्रलतिेदनका आधारमा सम्िौता बमोशजमको रकम मालसक रूपमा
उपिब्ध गराउनुिन
ु ।
श्री प्रिासन िाखााः िाशजरीको व्र्यिस्था िुन ।
श्री िडा कार्यायिर्य, ....................................
नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य ।

आज्ञािे
राजेन्र भट्टराई
प्रमुख प्रिासकीर्य अलधकृत

