
CDPAS को -नियन्त्रण गर्द ै 

व्यनिगत सहायकको अनिमखुीकरण 

 

मैल ेअनिमखुीकरण प्राप्त गरेको छु र  निम्न िीनत, अभ्यास तथा प्रक्रियाहरू 

बुझ्र्दछु। 

व्यनिगत सहायकको 

हस्ताक्षर 

1. मैल ेबुझ्र्दछु क्रक मेरो मुख्य उत्तरर्दानयत्व ििेको मैले काम गर्द ैगरेका 

उपिोिा/रोजगारर्दातालाई  व्यनिगत मद्दत पुर्याउिु हो। 

  

2. म यो पनि बुझ्र्दछु क्रक काम शुरू गिुु अनि मैले गिुुपिे ती कायुहरू आफ्िा 

उपिोिा/नियोिासँग स्पष्ट रूपमा निन्नुपर्दछु। 

 

3. म केयर योजिाल ेनिर्र्दषु्ट गरेका समय-सीमाका लागी मार काम गिेछु; यक्रर्द 

त्यहा ँएकै उपिोिा/रोजगारर्दाताका लानग धरैे व्यनिगत सहायकहरूल ेकाम 

गरररहकेा भए, म केवल मरेा उपिोिा/रोजगारर्दाताले मलाई प्रर्दाि गरेका 

समय-सीमाका लानग मार काम गिेछु।  हरेिाह योजिामा उल्लखे गरेको िन्त्र्दा 

बानहर वा मानथ प्रनत क्रर्दि वा प्रनत हप्ता मैल ेगरेका मरेा कामका समयको लानग 

मलाई  प्रनतपूर्तु क्रर्दि ेनजम्मेवारी मरेा उपिोिा/नियोिाको हुिछे। 

 

4. मेरो उपिोिा/रोजगारर्दाता सम्बन्त्धी सबैै कुराहरूलाई गोप्य राख्नका लानग 

म सहमत  छु। 

 

5. मेरो कायु-समय  रेकर्ु गिुका लानग मार मलाई मेरा उपिोिा / नियोिाको 

फोि प्रयोग गरी WNYIL को कल इन  / आउट सेवा प्रयोग गिे अिुमनत 

क्रर्दिुहुन्त्छ। 

 

6. म यो बुझ्र्दछु क्रक मेरो समय  तथा उपनस्थनत र्दताु गिु यक्रर्द मैले आफ्िो नपि 

िम्बर उपिोिा/रोजगारर्दाता वा अरू कसैलाई पनि साझा गरेर प्रयोग गिे 

अिुमनत क्रर्दएँ ििे, म मेरो रोजगारीबाट बखाुस्त हुिेछु। 

 

7. म यो बुझ्छु क्रक मैल ेकाम गिु जाँर्दा लागु पर्दाथु तथा मक्रर्दरा मुि हुिै पछु साथै 

मेरो कामको समयावनधमा लागु पर्दाथु र  मद्य-नवहीि रहिुिै पछु। 

 

8. म यो बुझ्र्दछु क्रक नियन्त्रण नलिे कायुिम अन्त्तगुत म आफ्िो पनत/पत्नी वा 

बच्चाहरूका लानग काम गिु सनदर्दि। 

 

9.  म WNYIL लाई एक वार्षुक शारीररक र  PPD प्रर्दाि गिेछु र  आफ्िो 

ड्यूर्ेट िन्त्र्दा बानहर काम गिु सहमत  हुन्न।   म बुझ्र्दछु यक्रर्द मसँग WNYIL वा 

मेनर्कैर् कार्ु माफुत बीमा छैि ििे, म यस  वार्षुक शारीररक र  PPD को लानग 

WNYIL को प्रानधकरणसँगको कुिै नि: शुल्क नदलनिक जाि हकर्दार हुन्त्छु। 

 

10.  मैल ेअनधकारहरूका नवधेयकको एउटा प्रनतनलनप प्राप्त गरेको छु।  
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11. यक्रर्द मेरा उपिोिा/नियोिाले अस्पताल,राहत-सेवा वा अन्त्य कुिै संस्थामा 

िती भएर  संस्थाको िाम प्रर्दाि गरेको भए , मलाई यो थाहा छ क्रक मैले 

WNYIL लाई सूनित गिुुपर्दछु।  जब  मेरो उपिोिा/नियोिा नर्स्िाजु हुन्त्छि् 

मैले WNYIL लाई पनि सुनित गिुुपर्दछु साथै WNYIL बाट यो पनि प्रमानणत 

गिुु पर्दछु क्रक मेरो उपिोिा/नियोिा काममा फकुिु अनि आफ्िा व्यनिगत 

हरेिाह सेवाका लानग पुि-आनधकाररक गररएका छि् या छैिि्। 

 

12. म बुझ्छु क्रक जब  मेरा उपिोिा/नियोिा अस्पतालमा वा राहत हरेिाहमा 

रानखएका हुन्त्छि्, मा उनिहरूका लानग काम गिु सनदर्दि। 

 

13.  म बुझ्छु क्रक मेरो उपिोिा/नियोिाको लानग म काम सुरु गिु सनदर्दि 

जबसम्म मेरो आपरानधक पृष्ठिूनम-जाँि सनहतका मेरा सबै कागजातहरू 

WNYIL, का फाईलमा रानखर्दिैि्, ।   मेरो कागजाती कायु पूरा भए  पनछ 

एकपटक  नियन्त्रण नलिे कमुिारी सर्दस्यले म साथै मेरा उपिोिा/नियोिालाई 

सम्पकु गिेछु 

 

14. मेरो रोजगारीका नवषयमा केही प्रश्न वा समस्याहरू िएमा, म WNYIL 

लाई सम्पकु गिेछु 

 

15. आफ्िा उपिोिा / नियोिाका लानग काम सुरु गरेपनछ म यो बुझ्र्दछुै क्रक 

WNYIL एक नवत्तीय मध्यस्थ हो।  म लेखा नविागमा सम्पकु गिेछु 

(अनतररि)।  106,141)) मेरा िुिािी सम्बन्त्धीत कुिै पनि वा सबै 

समस्याहरूका लानग। 

 

16. मेरा रोजगारीका सबै क्षेरहरुमा म बुझ्छु मेरो उपिोिा मेरा लानग प्रत्यक्ष 

नियोिा हुि। 

 

17. मैल ेनपरिउ सुरक्षा पिाुको एक प्रनतनलनप प्राप्त गरें।  

18. मैल ेकपोरेट अिुपालि मैन्त्युअलको प्रनतनलनप प्राप्त गरेको छु र  कपोरेट 

अिुपालि योजिा अन्त्तगुत मेरो िूनमका र  नजम्मेवारी बुझेकोछु। 

 

19. मैल ेबुझेको छु क्रक मैले समयमै काम गिुका लानग ररपोटु गिुुपर्दछु।  

20. काम गिु असमथु हुन्त्छु िने्न लाग्ने नवनतकै्क वा निधाुररत समय  िन्त्र्दा 

कम्पनतमा पनि एक िण्टा पनहलािै मैले मेरो नियोिालाई सम्पकु गिेछु,ताक्रक 

मेरो नियोिाले उिीहरूको हरेिाहको लानग अन्त्य प्रबन्त्धिहरू गिु सकुि।  

 
 
 
 

21. म यो बुझ्र्दछु क्रक मैले काम गिु असमथु िएका समयमा मेरा नियोनजत 

कामको समय  िन्त्र्दा कनम्तमा एक िण्टा अगानर्िै मेरा नियोिालाई  वैकनल्पक 

प्रबन्त्धिहरू गिु क्रर्दिका लानग कल गिुु पछु। 

 

22. मैल ेबुझेको छु क्रक कुिै छुट्टी (टाइम अफ्फ) का लानग गररएको अिुरोध, नबर्दा  



 

 

3 

समय , अपोइन्त्टमेन्त्टहरू आक्रर्द अिुरोध गिुु िन्त्र्दा 2 हप्ता अगानर्िै गररएको 

हुिुपर्दछु। 

23. मैल ेमेरा नियोिाको घर , सम्पत्ती र  जीविशैली साथै व्यनिगत 

छिौटहरूको सम्माि गिेछु। 

 

 

24. म बुझ्छु क्रक म मेरा नियोिालाई उिी उपनस्थत िएका बेलामा मार 

सेवाहरू प्रर्दाि गर्दछुु िर मलाई तोक्रकएका सािा-नतिा काम, खरीर्दर्दारी वा लुगा 

धुिे काम गरररहिेछु। 

 

25. म बुझ्र्दछु क्रक तपाईको उपिोिा / नियोिाको लानग काम गर्दाु सेलफोि 

प्रयोग गिु क्रर्दइर्दिै्। 

 

26 मलाई िरको सुरक्षाको बारेमा निर्दशेि क्रर्दइएको छ, मलाई यो पनि थाहा छ 

क्रक यक्रर्द कुिै पनि समयमा कामको वातावरण या त  मेरो उपिोिा /नियोिा वा 

आफैंका लानग असुरनक्षत बन्त्यो ििे म तुरून्त्तै WNYIL लाई ररपोटु गिेछु। मैले 

घर  सुरक्षा िेकनलस्ट िरेर 3 व्यापाररक क्रर्दिहरू निर WNYIL लाई फकाुउँिेछु। 

 

27. मलाई मेरो उपिोिा / नियोिासँग काम गर्दाु हुि ेर्दिुुटिा वा िटिालाई 

िौबीस (24) िण्टा निर कसरी ररपोटु गिेबारे निर्दशेि क्रर्दइयो। 

 

 

मानथका बयािहरू कुिै टेककंग कन्त्रोल कमुिारी सद स्यले मसँग सनमक्षा गरेका हुि्। 

 

_______________________________________  नमनत: _____   

व्यनिगत सहायक 

_______________________________________  नमनत:  _______ 

नियन्त्रण नलिे कमुिारी सर्दस्य      

 

 

 

WNYIL/YR 
:EC  10/2014 


