पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी
कार्म लिलि, २०७५
पु था उत्तरगंगा गाउँ पालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र लवकास लनर्ाा णको कार्ा िाई व्यवस्थथत र
प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँ पालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को कर्ाचारी दरवस्िको
अलिनर्ा रलह प्रालवलिक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आिारर्ा सेवा करारर्ा लिने
कार्ा िाई व्यवस्थथत गनाका िालग पुथा उत्तरगंगा गाँ उ कार्ापालिकािे र्ो कार्ा लवलि स्वीकृत गरी जारी
गरे कोछ ।
१.

सं लिप्त नाम र प्रारम्भः
क. र्स कार्ा लवलिको नार् "पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकामा करारमा प्रालिलिक कममचारी
व्यिस्थापन सम्बन्धी कार्म लिलि, २०७५" रहे को छ ।
ख. र्ो कार्ा लवलि कार्ा पालिकािे लनणार् गरे को लर्लतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागे र्ा र्स कार्ा लवलिर्ाक.

"अध्यक्ष " भन्नािे क्रर्शः गाउँ पालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पदा छ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदा छ ।

ग.

"कार्ा लवलि" भन्नािे “पु था उत्तरगं गा गाउँ पालिकार्ा करारर्ा प्रालवलिक कर्ाचारी
व्यवथथापन सम्बन्धी कार्ा लवलि, २०७५” सम्झनु पदा छ ।

घ.

"कार्ाा िर्" भन्नािे गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाा िर् सम्झनु पदा छ ।

ङ.

"प्रालवलिक कर्ाचारी" भन्नािे दफा ३(२) बर्ोलजर् प्रालवलिक सेवा उपिब्ध गराउने गरी
व्यवथथा भएका कर्ाचारी सम्झनु पदा छ ।

च.
३.

"सलर्लत" भन्नािे दफा ५ बर्ोलजर् गलित अन्तवाताा तथा सूलचकरण सलर्लत सम्झनु पदा छ ।

कार्म लिलि िागू हुने िेत्र र से िाः (१) थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तथा थथानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवथथाको दफा १५(४) बर्ोलजर्
प्रालवलिक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्ालवलि स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।
(२) कार्ाा िर्िे दे हार्को सेवासँग सम्बस्न्धत प्रालवलिक कर्ाचारी र्स कार्ा लवलि बर्ोलजर्
अवलि तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः
(क) इस्जजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धत
(ख) कृलष सेवासँग सम्बस्न्धत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्न्धत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धत
(ङ) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बस्न्धत
(छ) अन्य कुनै प्रालवलिक सेवासँग सम्बस्न्धत ।

४.

छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोलजर्का प्रालवलिक कर्ाचारी कार्ाािर्िे करारर्ा राख्ने
प्रर्ोजनको िालग सूलचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवथथा दे हार् बर्ोलजर् हुनेछः

(१) प्रालवलिक कर्ाचारीको अनुसूलच - १ बर्ोलजर् स्वीकृत कार्ा लववरण बर्ोलजर् पद वा
सेवा क्षेत्र तथा सम्बस्न्धत सेवा सर्ूहको र्ोग्यता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सर्ेत तोकी सम्बस्न्धत
कार्ाा िर्को सूचनापाटी, वेभसाईट तथा अन्य कुनै सावाजलनक थथिर्ा अनुसूची - २ बर्ोलजर्को
ढाँ चार्ा कम्तीर्ा १५ (पन्ध्र) लदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ ।
(२) आवेदन फारार्को नर्ूना अनुसूची - ३ बर्ोलजर् हुनेछ । आवेदन दस्तु र
गाउँ पालिकाबाट लनिाा रण भए बर्ोलजर् हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् पना आएका आवेदनहरु दे हार्को आिारर्ा दफा ५ को
सलर्लतिे र्ूल्याङ्कन गरी सुलचकृत गनुा पनेछ :
क. शैलक्षक र्ोग्यता वापत - ६० (सािी) अं क, (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रथर् श्रेणी
वापत ५५, स्ितीर् श्रेणी वापत ५०, तृतीर् श्रेणी वापत ४५, (लत्रभुवन
लवश्वलवद्यािर्को अंक गणनाका आिारर्ा) ।
ख. कार्ा अनुभव वापत - १० (दश) अं क (प्रलत वषा २ अंकको दरिे, प्रर्ालणत लववरण
संिग्न भएको हुनुपने) ।
ग. थथानीर् बालसिािाई दे हार् बर्ोलजर् - १० (दश) अं क
१. सम्बस्न्धत गाउँ पालिकाको बालसिा भएर्ा - १० अंक
२. सम्बस्न्धत लजल्लाको बालसिा भएर्ा - ५ अं क
घ. अन्तवाताा र्ा अलिकतर् २० अं क । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाा न्युनतर् ८ (आि)
र अलिकतर् १४ (चौि) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोलजर् आवेदन र्ाग गदाा प्रालवलिक कार्ा (इस्जजलनर्ररं ग, स्वास्थ्य तथा
पशु लचलकत्सा िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेन्स)
प्राप्त गरे का व्यस्क्तिे र्ात्र आवेदन लदन सक्नेछन् ।
५.

अन्तिामर्ाम र सू लचकरण सलमलर्ः र्ाग पद संख्याका आिारर्ा कार्ा लवलिको दफा (४) को
उपदफा (३) बर्ोलजर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्मेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गना र
अन्तवाा ताा सर्ेत लिई सूलचकरणको लसफाररस गना दे हार्को अन्तरवाताा तथा सूलचकरण सलर्लत
रहनेछः
(क) प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत

-

संर्ोजक

सरकारी सेवाको अलिकृत स्तरको कर्ाचारी

-

सदस्य

गाउँ पालिका वा पालिकाको लवषर्गत शाखा प्रर्ुख

-

सदस्य

(ख) अध्यक्षिे तोकेको लवषर् लवज्ञको रुपर्ा
(ग)
६.

सू लचकरणको लििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोलजर् सबै भिा बढी अं क प्राप्त गने
उम्मेदवारहरु

दफा

५

बर्ोलजर्को

सलर्लतको

लसफाररसको

आिारर्ा

कार्ाा िर्िे

उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नार् थर, िे गाना, कार् गना तोलकएको शाखा आलद सर्ेत उल्लेख
गरी र्ोग्यताक्रर् अनुसार सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् सूलचकरण प्रकाशन गदाा पद संख्या भिा दोव्बर संख्यार्ा
वैकस्िक उम्मेदवारको सूची सर्ेत प्रकाशन गनुापनेछ र लसफाररश भएका उम्मेदवारहरुको
सूची सूचना पाटीर्ा सर्ेत टाँ स गनुापनेछ ।
तर आवेदन नै कर् परे को अवथथार्ा कर् उम्मेदवार सुलचकरण गना सलकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोलजर्का र्ोग्यताक्रर्र्ा रहे का उम्मेदवारिाई लछटो सञ्चार
र्ाध्यर्बाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सर्ेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सू लचकृत गरे का र्ुख्य उम्मेदवारिाई ७ (सात) लदनको म्याद लदई
करार गना सूचना लदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर्को अविी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सूलचकृत
उम्मेदवारसँग कार्ाा िर्िे अनुसूची - १ बर्ोलजर्को कार्ा-लववरण सलहत अनुसूची - 4
बर्ोलजर्को ढाँ चार्ा करार गनुापनेछ । उक्त अवलि लभत्र सम्पका राख्न नआएर्ा क्रर्शः
वैकस्िक उम्मेदवारिाई सूचना लदई करार गना सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बर्ोलजको पत्र कार्ाा िर्िे
प्रालवलिक कर्ाचारीिाई लदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोलजर् कार्ाा िर्िे कार्ा लववरण लदँ दा लवषर्गत शाखा सर्ेत तोकी
कार्र्ा िगाउनु पनेछ ।
(५) र्स कार्ालवलि बर्ोलजर् करार गदाा सार्ान्यत आलथाक वषाको श्रावण १ (एक) दे स्ख
अको वषाको असारसम्मका िालग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनुापने कार् सर्ाप्त
भएर्ा वा पर्ाा प्त नभएर्ा वा कार्ा प्रारम्भ नै नभएको अवथथार्ा थथानीर् तहिे कार्को बोझ र
अविी हे री करारको अविी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोलजर् एक आलथाक वषाको लनस्म्त सेवा करारर्ा लिएको व्यस्क्तिाई
पु नः अको वषाको िालग सेवा करारर्ा लिनु परे र्ा पु नः पररक्षण, छनौट र शुरू करार सरह र्ालन
सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्रालवलिक कर्ाचारीिे स्वेच्छािे करार लनरन्तरता गना नचाहे र्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्लहना
अगाडी कार्ाा िर्र्ा लिस्खत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार
अन्त गरी कार् छोडे र्ा त्यस्तो व्यस्क्तिाई पु नः करारर्ा कार् गने अवसर लदईने छै न ।
(८) र्स दफा लवपररतको अवलि उल्लेख गरी वा करारर्ा उल्लेख भए भिा बढी रकर्
भुक्तानी लदएर्ा त्यसरी अवलि उल्लेख गने वा रकर् भुक्तानी गने कर्ाचारीको तिव भत्ताबाट
कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र लवभागीर् कारवाही सर्ेत गररनेछ ।

८.

कार्म शर्म, पाररश्रलमक र अिलि : (१) र्स कार्ा लवलि बर्ोलजर् सेवा करार सम्झौता गररएका
प्रालवलिक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्न्धत तह वा पदको शुरु तिब स्केिर्ा नबढ् ने
गरी करार सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोलजर् हुनेछ । थथानीर् भत्ता पाउने थथानर्ा नेपाि
सरकारको दररे ट बर्ोलजर् करारर्ा उल्लेख भए अनुसार थथानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन
सलकनेछ ।
(२) कार्ाा िर्िे कार्ा-लववरणर्ा उल्लेख भए बर्ोलजर् प्रगलतको थथिगत वा वस्तुगत
प्रलतवेदनका आिारर्ा कार्ा सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्लेख गरी भ्रर्ण भत्ता वा लफल्ड भत्ता
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्लेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, लफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ध
गराउन सलकने छै न् ।
(३) कार्ाािर्िे करारका प्रालवलिक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भुक्तानी गदाा लनजिे
र्लहनाभरी गरे को कार्को लववरण (Time Sheet) सलहतको प्रलतवेदन तर्ार गना िगाई
सम्बस्न्धत लवषर्गत शाखाको लसफाररशको आिारर्ा र्ात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।
(४) र्स कार्ा लवलि बर्ोलजर् प्रालवलिक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरे कै आिारर्ा पलछ
कुनै पलन पदर्ा अथथार्ी वा थथार्ी लनर्ु क्ती हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गना पाउँ ने छै न ।
(५) उपदफा (१) बर्ोलजर् करार गदाा कार् शुरु गने लर्लत र अन्त्य गने लर्लत सर्ेत
उल्लेख गनुापनेछ। तर त्यस्तो करारको अविी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भिा बढी हुने छै न ।

९.

करार समाप्तीः (१) र्स कार्ा लवलि बर्ोलजर् करार गररएको पद वा दरबिीर्ा नेपािको
संलविान बर्ोलजर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खलटई आएर्ा त्यस्तो व्यस्क्तको करार स्वतः अन्त्य
हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्रालवलिक कर्ाचारीको कार्ा सन्तोषजनक नभएको भलन कार्ा रत
लवषर्गत शाखा वा कार्ाा िर्िे लसफाररश गरे र्ा अध्यक्ष िे आवश्यक छानलवन गना िगाई
सफाइको र्ौका लदई कार्ाा िर्िे जुनसुकै अवथथार्ा करारबाट हटाउन सलकनेछ ।

१०.

लिलििः र्स कार्ा लवलि कार्ाान्वर्न क्रर्र्ा थप व्यवथथा गनुा परे र्ा र्स कार्ा लवलि तथा प्रचलित
कानूनसँग नबालझने गरी गाउँ पालिकािे आवश्यक लनणार् गना सक्नेछ ।

अनुसूची - १
(बुँ दा ४.१सँग सम्बस्न्धत कार्ा लववरणको ढाँ चा)
....................गाउँ कार्ा पालिकको कार्ाािर्
...................
प्रदे श नं. ..... नेपाि
कार्म लििरणको नमुनाः
प्रालवलिक कर्ाचारीको पद नार्ः

कार् गनुापने थथानः

प्रालवलिक कर्ाचारीको नार्ः
सुपररवेक्षकः
कार्म लििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रलतवेदन पे श गनुापने अलिकारीः

अनुसूची - २
(बुँ दा ४.१सँग सम्बस्न्धत आवेदनको ढाँ चा)
....................गाउँ कार्ा पालिकको कार्ाािर्
..............................
प्रदे श नं..., नेपाि
करारमा से िा लिने सम्बन्धी सू चना
(सुचना प्रकालशत लर्लत : २०७
.........गाउँ पालिकाको

िागी

)

..............................(लवषर्गत

शाखा)

र्ा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपर्ा दे हार्को संख्या र र्ोग्यता भएको प्रालवलिक
कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पने भएकािे र्ोग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकालशत भएको
लर्लतिे १५ (पजर) लदन लभत्र लदनको २:०० बजेसम्म राजस्व लतरे को रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन
सम्वस्न्धत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखास्त दस्तु र, कार्ा–
लववरण, पाररश्रलर्क, सेवाका शताहरु सलहतको लवस्तृ त लववरण कार्ाा िर्बाट वा वेवसाइट www.
………………. बाट उपिब्ध हुनेछ ।
पद नार्

संख्या

२. शैलिक र्ोग्यर्ा र अनुभि (नमुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. न्यूनतर् र्ोग्यता (जस्तैः नेपाि सरकारवाट र्ान्यता प्राप्त लवश्वलवद्यािर्वाट Civil Engineering र्ा
स्नातक (B.E) र कुनै सम्बि लवषर्र्ा लवषर्र्ा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभवको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बि कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अनुभव भएको ।
४. .... वषा उर्ेर पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनु पने ।
५. नेपाि इस्जजलनर्ररङ्ग काउस्न्सिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अर्ोग्य नभएको ।
३. दरखास्तमा सं िग्न गनुमपनेः उम्मेदवारको व्यस्क्तगत लववरण, शैलक्षक र्ोग्यताको प्रर्ालणत
प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलिलप, अनुभवको प्रर्ालणत प्रलतलिलप
तथा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोलजर् लवलभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यर्ा दताा भएको प्रर्ालणत
प्रलतलिलप संिग्न हुनुपनेछ । पे श गररने सबै प्रलतलिलपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ं िे हस्ताक्षर गरी
प्रर्ालणत गने ।

अनुसूची - ३

(बुँ दा ४.२ सँग सम्बस्न्धत दरखास्त फारार्को ढाँ चा)
....................गाउँ कार्ा पालिकfको कार्ाा िर्

हालसालै खिचेको

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

पासपोर्ट साईजको

प्रदे श नं..., नेपाि

परु ै मि
ु ाकृति दे खिने
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र
फोर्ो र फाराममा

करारको िालग दरखास्त फाराम

पने गरी

(क) वैर्स्क्तक लववरण
नार्

थर

उम्मेदवारले

(दे वनागरीर्ा)
(अंग्रेजी िूिो अक्षरर्ा)

थथार्ी िे गाना

दस्ििि

लिङ्ग:

नागररकता नं:

जारी गने लजल्ला :

लर्लत :

क) लजल्ला

ख) न.पा.गा.लव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) र्ागाघर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईर्ेि

बाबुको नार्, थर :

जन्म लर्लत :

बाजेको नार्, थर :

(लव.सं.र्ा)
हािको उर्ेर :

(ईस्स्व सं वतर्ा)
वषा

र्लहना

(ख) शैलक्षक र्ोग्यतातालिर् (दरखास्त फारार् भरे को पदको िालग चालहने आवश्यक न्यूनतर् शैलक्षक र्ोग्यतातालिर् र्ात्र उल्ले ख गने)
आिश्यक न्यूनर्म र्ोग्यर्ा

लिश्वलिद्यािर्बोर्म र्ालिम लदने संस्था

शैलिक उपालिर्ालिम

संकार्

श्रेणीप्रलर्शर्

मूि लिषर्

शैलक्षक र्ोग्यता
तालिर्
(ग) अनु भि सम्बन्धी लििरण
कार्ामिर्

पद

सेिासमूहउपसमूह

श्रेणीर्ह

स्थार्ीअस्थार्ीकरार

अिलि
दे खख

सम्म

र्ैिे र्स दरखास्तर्ा खुिाएका सम्पू णा लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्य िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा
ढाँ टे वा िुकाएको िहररएर्ा प्रचलित कानू न बर्ोलजर् सहनेछुबुझाउनेछु । उम्मेद वारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारार्का पृष्ठहरुर्ा
उल्लेस्खत सबै शता तथा लनर्र्हरु पािना गना र्जजुर गदा छु । साथै करारर्ा उल्लेस्खत शताह रु पू णा रुपर्ा पािना गनेछु र करारको सर्र्भिा अगावै करारको अन्त्य
गदाा कस्म्तर्ा ३ र्लहनाको पूवा सू चना लदई कार्ाा िर्र्ा लनवेदन लदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदिारको दस्तखर्
दार्ाँ
बार्ाँ

लमलर्:
कार्ाा िर्िे भनेः
रलसदभौचर नं. :
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गने को नार् र दस्तखतः
लर्लत :

रोि नं. :

दरखास्त
स्वीकृतअस्वीकृत
गने को
दस्तखत
लर्लत :
द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनार्ा उल्लेस्खत िगार्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्मेद वार आफैिे प्रर्ालणत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप, (२) सर्कक्षता र सम्बि आवश्यक पनेर्ा सो को प्रलतलिलप, (३) न्यूनतर् शैलक्षक र्ोग्यताको
प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलिक कार्ा (इस्जजलनर्ररङ्ग, स्वास्थ्य तथा पशु लचलकत्सा िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालर्क
प्रर्ाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिर् र अनुभ व आवश्यक पनेर्ा सो सर्ेतको प्रलतलिलप, आलद ।

अनुसूची - ४
(बुँ दा ७.१ सँग सम्बस्न्धत करार सम्झौताको ढाँ चा)
करार सम्झौर्ा

.........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाा िर्, (र्सपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्ला,
...................नगरपालिका/ गाउँ पालिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री ............................................................
(र्सपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच .....गाउँ पालिकाको .................................................(इस्जजलनर्र)
को कार्काज गना गराउन लर्लत २०७ ............. को लनणार् अनुसार दे हार्का कार्ा शताको अलिनर्ा रलह
दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन र्जजुर भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एकएक
प्रलत आपसर्ा बु लझ लिर्ौं लदर्ौं :
१.
कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कार्ा लववरण अनुसारको कार्ा
पलहिो पक्षिे तोकेको सर्र् र थथानर्ा उपस्थथत भई गनुा पनेछ र आवश्यकतानुसार थप कार्
गनुा पनेछ ।
२.
काम गनुम पने स्थान :...............................................................................................।
३.
करारमा काम गरे बापर् पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक र्लहना व्यलतत भएपलछ, पलहिो पक्षिे
दोश्रो
पक्षिाई
र्ालसक
रुपर्ा
रु.
...................(अक्षरे पी
रु.
..................................................................पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।
४.
आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे ...गाउँ पालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्यवथथा भएका आचरण
तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवथथाहरु पािना गनुा पनेछ ।
५.
लिदाः दोस्रो पक्षिाई साबा जलनक लबदा बाहे क अन्य कुनै पलन लकलसर्को लबदा उपिब्ध हुने छै न
। साथै कार्ाा िर्को िालग आवश्यक परे को खण्डर्ा लबदाको लदनर्ा पलन सेवा उपिब्ध गराउनु
पनेछ । र्सरी सावा जलनक लबदाको लदनर्ा कार्ाा िर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार
रकर्को दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।
६.
कार्ामिर् सम्पलत्तको सु रिाः दोस्रो पक्षिे कार्ाा िर्को चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा
लहनालर्ना गरे र्ा सो को क्षलतपू लता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदनु
पनेछ ।
७. गोप्यर्ाः दोस्रो पक्षिे कार्ाा िर्को कागजपत्र, लजन्सी सार्ान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै
अनलिकृत व्यस्क्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ालणत भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपू लता दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीर्ा सर्ेत
रास्खनेछ ।
८.
करार अिलिः र्ो करार २०७... ।........।..........दे स्ख िागु भई २०७.....असार १५ सम्मको िालग
हुनेछ ।
९.
कार्म सम्पादन मूल्यांकनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन र्ूल्यांकन गने र सो
र्ूल्यां कन गदाा सािवसािी लनरन्तरता लदन उपर्ु क्त दे स्खएर्ा कार्ा लवलिको दफा ९ बर्ोलजर्
करार लनलश्चत अवलिको िालग थप हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार से िाको शर्मको अन्त्यः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार ७
(सात) लदन भिा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सन्तोषजनक सेवा लदन नसकेर्ा
अनुपस्थथत रहेको अवलिको पाररश्रलर्क दार्ासालहिे कट्टा गररनेछ र सो भिा बढी सेवा नगरे र्ा
स्वतः र्ो संझौता पलहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवथथा गना वािा पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक
रुपर्ा अस्वथथ भई वा अन्य कुनै कारणिे सेवा लदन असर्था भएर्ा वा कार् सन्तोषजनक
नभएर्ा वा आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघं न गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गना
सक्नेछ र लनजको सट्टा अको व्यस्क्त करारर्ा रास्ख कार् िगाउन बािा पने छै न ।
११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोलजर् कार् गरे कै आिारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा
अथथार्ी वा थथार्ी लनर्ु स्क्त हुनाका िालग दाबी गना पाँ उने छै नगने छै न ।

१२.

प्रचलिर् कानून िागू हुनेः र्स संझौतार्ा उल्लेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोलजर्
हुनेछ ।

गाउँ पालिकाको र्फमबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यखि):

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कार्ाा िर्को छापः

अनुसूची - ५
(बुँ दा ७.२ सँग सम्बस्न्धत करार सूचना पत्रको ढाँ चा)
....................गाउँ कार्ा पालिकको कार्ाािर्
..............................
प्रदे श नं..., नेपाि

च.नं.

लर्लतः

प.सं.

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

लवषर्ः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई लर्लत २०७...।....।... लनणार्ानुसार सूलचकरण गररए बर्ोलजर् ............................ (पदको नार् वा
कार्) का िालग र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बर्ोलजर् लर्लत २०७....।....।... दे स्ख २०७....।.....।....
सम्म करारर्ा रास्खएको हुँ दा संिग्न कार्ा शता अनुरुप आफनो कार् इर्ािारीपू वाक र व्यवसालर्क र्ूल्य
र्ान्यता अनुरुप गनुाहुन जानकारी गराइजछ ।
साथै आफ्नो कार् कताव्य पािना गदाा र्स गाउँ पालिकाको कर्ाचारीिे पािना गनुापने आचार
संलहता र आचरणको सर्ेत पररपािना हुन जानकारी गराइजछ ।
.....................
प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत
बोिाथम ः
श्री आलथाक प्रशासन शाखाः प्रर्ालणत हालजरTime Sheet सलहतको प्रलतवेदनका आिारर्ा सम्झौता
बर्ोलजर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनुहुन ।
श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवथथा हुन ।
श्री वडा कार्ाा िर्, ....................................
गाउँ कार्ा पालिकाको कार्ाा िर् ।

