सूमोदम याजऩत्र
सूमोदम नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित
खण्ड (4), फपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार, असाय १7 गते २०७७ सार, सॊ ख्मा ४

बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी
, कामयलफलध तथा लनदे शिका
सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।

सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयफवलध
(ऩफहरो)
सॊ िोधन 2077
प्रभाणीकयण लभलत : 2077/03/17
प्रस्तावना :
सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामयफवलध

2074

राई सॊ िोधन गनय वान्छनीम बएकोरे नगय कामयऩालरकाको मो कामयफवलध रागु गरयएको छ ।
१.

सॊ शऺप्त ऩरयचम य प्रायम्ब :
क. मस कामयफवलधको नाभ 'सूमोदम नगयऩालरकाभा कयायभा प्राफवलधक कभयचायी व्मवस्थाऩन
गने सम्फन्धी कामयफवलध (ऩफहरो) सॊ िोधन 2077' यहेको छ ।

२.

ख. मो कामयफवलध कामयऩालरकारे लनणयम गये को लभलतफाट रागु हुनेछ ।

मस कामयफवलधको अनुसूची-४ को कयाय सम्झौताको ढाॉचा ऩरयवतयन गयी लनम्नानुसाय याशखएको
छ।

अनुसूची - ४

(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फशन्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा)
सूमोदम नगय कामयऩालरकाको कामायरम
फपक्कर, इराभ
प्रदे ि नॊ. १, नेऩार
कयाय सम्झौता
सूमोदम नगय कामयऩालरकाको कामायरम, (मसऩलछ ऩफहरो ऩऺ बलनएको ) य ...........
.........

शजल्रा,

नगयऩालरका, वडा नॊ .... फस्ने श्री ................... (मसऩलछ दोश्रो ऩऺ बलनएको ) का

फीच सूमोदम ननगयऩालरकाको .......... (ऩद) को काभकाज गनय गयाउन लभलत

....... को लनणयम

अनुसाय दे हामका कामय /ितयको अलधनभा यफह दोश्रो ऩऺरे ऩफहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन
भन्जुय बएकारे मो कयायको सॊ झौता गयी एक/एक प्रलत आऩसभा फुशझ लरमौं ददमौं :
१.

काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोफकएको सॊ रग्न कामय फववयण अनुसायको कामय
ऩफहरो ऩऺ रे तोकेको सभम य स्थानभा उऩशस्थत बई गनुय ऩनेछ य आवश्मकतानुसाय थऩ
काभ गनुय ऩनेछ ।

२.

काभ गनुय ऩने स्थान :सूमोदम नगयऩालरका यहेको स्थान हुने छ । आवश्मकता अनुसाय अन्म
स्थानभा खटाउन सफकनेछ ।

३.

कयायभा काभ गये फाऩत ऩाउने ऩारयश्रलभक

: प्रत्मेक भफहना व्मलतत बए ऩलछ, ऩफहरो ऩऺरे

दोश्रो ऩऺराई भालसक रुऩभा रु . ..... ( अऺये ऩी रु . .......

भात्र ) ऩारयश्रलभक उऩरब्ध

गयाउनेछ। चाडफाड खचय एक भफहनाको ऩायीश्रलभक फयाफय य लनमभानुसाय ऩोिाक बत्ता

उऩरब्ध हुनेछ। (फविेष ऩरयशस्थलतभा वाहे क कामायरमरे तोकेको ऩोिाक नरगाई कामायरमभा

उऩशस्थत बएभा ऩोिाक बत्ता उऩरब्ध हुने छै न
सुफवधा थऩघट हुन सक्नेछ।

)। सम्झौता नफवकयण गदायका फखत सेवा

नगयऩालरकारे स्वीकृत गये फभोशजभ कामयसम्ऩादनभा आधारयत

प्रोत्साहन प्रणारी

(PBIS) कामयफवलध,२०७६ अनुसायको प्रोत्साहन बत्ता य सोफह ऩदका

कभयचायीरे ऩाए सयहको लनमभानुसायको दै लनक भ्रभण बत्ता तथा लनमभानुसायको बत्ता उऩरब्ध
गयाइनेछ ।
४.

आचयणको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे सूमोदम नगयऩालरकाको प्रचलरत कानूनभा व्मवस्था बएका
आचयण तथा अनुिासन सम्फन्धी व्मवस्थाहरु ऩारना गनुय ऩनेछ ।

५.

फवदा : घय फवदा वाफषयक १२ ददन सॊ शचत नहुने गयी हु नेछ । कभयचायी आपै फिमा फस्नु
ऩये को खण्डभा १५ ददन फिमा फवदा य भफहरा कभयचायीको हकभा सुत्केयी हुन अधी य ऩछी

६.

गयी ९८ ददन सुत्केयी फवदा ऩाउनेछ ।
कामायरम सम्ऩशत्तको सुयऺा्

दोस्रो ऩऺरे कामायरमको चर अचर सम्ऩशत्तको नोक्सानी वा

फहनालभना गये भा सो को ऺलतऩूलतय वा हानी नोक्सानीको लफगो दोश्रो ऩऺरे ऩफहरो ऩऺराई ददनु
ऩनेछ ।
७.

गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामायरमको कागजऩत्र , शजन्सी साभान एवॊ गोप्म कुया वा कागजात कुनै
अनलधकृत व्मशि वा दे िराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाशणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट

हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको ऺलतऩूलतय दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सूचीभा
सभेत याशखनेछ ।
८.
९.

कयाय अवलध् मो कयाय २०७....।...।.... दे शख रागु बई २०७... ... भसान्त सम्भको रालग
हुनेछ ।

कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन् ऩफहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामय सम्ऩादन भूल्माॊकन गने य सो
भूल्माॊकन गदाय सारवसारी लनयन्तयता ददन उऩमुि दे शखएभा कामयफवलधको दपा

९ फभोशजभ

कयाय लनशित अवलधको रालग थऩ हुन सक्नेछ ।
१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेवाको ितयको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩफहरो ऩऺराई रगाताय
(सात) ददन बन्दा फढी उि सेवा उऩरब्ध नगयाएभा

७

, सन्तोषजनक सेवा ददन नसकेभा

अनुऩशस्थत यहेको अवलधको ऩारयश्रलभक दाभासाफहरे कट्टा गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेवा

नगये भा स्वत् मो सॊ झौता ऩफहरो ऩऺरे यद्ध गयी अको ब्मवस्था गनय वाधा ऩने छै न । दोश्रो

ऩऺरे िारययीक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अन्म कुनै कायणरे सेवा ददन अस भथय बएभा वा काभ
सन्तोषजनक नबएभा वा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गये भा दोश्रो ऩऺसॊ गको

सॊ झौता यद्ध गनय सक्नेछ य लनजको सट्टा अको व्मशि कयायभा याशख काभ रगाउन फाधा ऩने
छै न ।

११. दावी नऩुग्ने् दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोशजभ काभ गये कै आधायभा ऩलछ कुनै
अस्थामी वा स्थामी लनमुशि हुनाका रालग दाफी गनय ऩाॉउने छै न/गने छै न ।

ऩलन ऩदभा

१२. प्रचलरत कानून रागू हुने् मस सॊ झौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचलरत नेऩार कानून फभोशजभ
हुनेछ।

नगयऩालरकाको तपयफाट :
हस्ताऺय :
नाभ :

दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मशि) :
हस्ताऺय :

ऩद : प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

नाभ :
ठे गाना:

कामायरमको छाऩ्

१.
२.

साऺी
(ईलत सम्वत् ........ सार ......... गते योज .... िुबभ्)

आऻारे
प्रकाियाज ऩौडेर

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

