cg';"rL @
-bkmf–$ tyf cg;"rL–! sf] efu–@ ;Fu ;DalGwt_




÷÷

 





cUgL;fO/ s[i0ff;j/g

गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाह र ववकास लनर्ााणको कार्ािाई

व्र्वस्थित र प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरे को कर्ाचारी
दरवस्ददको अलधनर्ा रवह प्राववलधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आधारर्ा सेवा करारर्ा
लिने

कार्ािाई

व्र्वस्थित

गनाका

िालग

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g

गाँउ

कार्ापालिकािे

लर्लत

२०७४/12/01 र्ा र्ो कार्ाववलध थवीकृत गरी जारी गरे कोछ ।
१.

सं स्िप्त नार् र प्रारम्भः
क. र्स कार्ाववलधको नार् "

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g

गाउँपालिकार्ा करारर्ा प्राववलधक कर्ाचारी

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववलध, २०७४" रहेको छ ।
ख. र्ो कार्ाववलध कार्ापालिकािे लनणार् गरे को लर्लतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः ववषर् वा प्रसं गिे अको अिा निा`गेर्ा र्स कार्ाववलधर्ाक.

"अध्र्ि वा प्रर्ुख" भन्नािे क्रर्शः गाउँपालिकाको अध्र्ि प्रर्ुख सम्झनु पदाछ ।

ख.

"ऐन" भन्नािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।
१

ग.

"कार्ाववलध" भन्नािे “cUgL;fO/

s[i0ff;j/g

गाउँपालिकार्ा करारर्ा प्राववलधक कर्ाचारी

व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाववलध, २०७४” सम्झनु पदाछ ।
घ.

"कार्ाािर्" भन्नािे गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झनु पदाछ ।

ङ.

"प्राववलधक कर्ाचारी" भन्नािे दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राववलधक सेवा उपिब्ध गराउने गरी
व्र्वथिा भएका कर्ाचारी सम्झनु पदाछ ।

च.

३.

"सलर्लत" भन्नािे दफा ५ बर्ोस्जर् गठित अदतवाताा तिा सूस्चकरण सलर्लत सम्झनु पदाछ ।

कार्ाववलध िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तिा थिानीर् तहर्ा सेवा प्रवाह सम्बदधी व्र्वथिाको दफा १५(४) बर्ोस्जर्
प्राववलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको िालग र्ो कार्ाववलध थवीकृत गरी िागू गररएको छ ।
(२) कार्ाािर्िे दे हार्को सेवासँग सम्बस्दधत प्राववलधक कर्ाचारी र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर्
अवलध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः
(क) इस्दजलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्दधत
(ख) कृवष सेवासँग सम्बस्दधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्दधत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्दधत
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बस्दधत
(छ) अदर् कुनै प्राववलधक सेवासँग सम्बस्दधत ।

४.

छनौट सम्बदधी व्र्वथिाः दफा ३ बर्ोस्जर्का प्राववलधक कर्ाचारी कार्ाािर्िे करारर्ा राख्ने
प्रर्ोजनको िालग सूस्चकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा दे हार् बर्ोस्जर् हुनछ
े ः
(१) प्राववलधक कर्ाचारीको अनुसूस्च - १ बर्ोस्जर् थवीकृत कार्ा वववरण बर्ोस्जर् पद वा
सेवा िेत्र तिा सम्बस्दधत सेवा सर्ूहको र्ोग्र्ता, पाररश्रलर्क, सेवा शता सर्ेत तोकी सम्बस्दधत
कार्ाािर्को सूचनापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुनै सावाजलनक थििर्ा अनुसूची - २ बर्ोस्जर्को
ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।
(२)

आवेदन

फारार्को

नर्ूना

अनुसूची

-

३

बर्ोस्जर्

हुनेछ

।

आवेदन

दथतुर

गाउँपालिकाबाट लनधाारण भए बर्ोस्जर् हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पना आएका आवेदनहरु दे हार्को आधारर्ा दफा ५ को सलर्लतिे
र्ूल्र्ाङ्कन गरी सुस्चकृत गनुप
ा नेछ :
क. शैस्िक र्ोग्र्ता वापत - ६० (सािी) अंक, (ववस्शष्ट श्रे णी वापत ६०, प्रिर् श्रे णी
वापत

५५,

वितीर्

श्रे णी

वापत

५०,

ववश्वववद्यािर्को अंक गणनाका आधारर्ा) ।
२

तृतीर्

श्रे णी

वापत

४५,

(लत्रभुवन

ख. कार्ा अनुभव वापत - १० (दश) अंक (प्रलत वषा २ अंकको दरिे , प्रर्ास्णत वववरण
सं िग्न भएको हुनपु ने) ।
ग. थिानीर् बालसददािाई दे हार् बर्ोस्जर् - १० (दश) अंक
१. सम्बस्दधत गाउँपालिकाको बालसददा भएर्ा - १० अंक
२. सम्बस्दधत स्जल्िाको बालसददा भएर्ा - ५ अंक
घ. अदतवाताार्ा अलधकतर् २० अंक । र्स अनुसार अकं प्रदान गदाा दर्ुनतर् ८ (आि)
र अलधकतर् १४ (चौध) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनुप
ा नेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आवेदन र्ाग गदाा प्राववलधक कार्ा (इस्दजलनर्ररं ग, थवाथ्र् तिा
पशु स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)
प्राप्त गरे का व्र्स्क्तिे र्ात्र आवेदन ठदन सक्नेछन् ।
५.

अदतवााताा र सूस्चकरण सलर्लतः र्ाग पद सं ख्र्ाका आधारर्ा कार्ाववलधको दफा (४) को उपदफा
(३) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्र्ेदवारिाई प्रारस्म्भक छनौट गना र अदतवााताा सर्ेत
लिई सूस्चकरणको लसफाररस गना दे हार्को अदतरवाताा तिा सूस्चकरण सलर्लत रहनेछः
(क) प्रर्ुख प्रशासकीर् अलधकृत

-

सं र्ोजक

-

सदथर्

-

सदथर्

(ख) अध्र्ि वा प्रर्ुखिे तोकेको ववषर् ववज्ञको रुपर्ा
सरकारी सेवाको अलधकृत थतरको कर्ाचारी
(ग) गाउँपालिकाको ववषर्गत शाखा प्रर्ुख
६.

सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने
उम्र्ेदवारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्लतको लसफाररसको आधारर्ा कार्ाािर्िे उम्र्ेदवारहरुको
रोि नम्बर, नार् िर, िे गाना, कार् गना तोवकएको शाखा आठद सर्ेत उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रर्
अनुसार सूस्चकरणको वववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सूस्चकरण प्रकाशन गदाा पद सं ख्र्ा भददा दोव्बर सं ख्र्ार्ा
वैकस्ल्पक उम्र्ेदवारको सूची सर्ेत प्रकाशन गनुप
ा नेछ र लसफाररश भएका उम्र्ेदवारहरुको सूची
सूचना पाटीर्ा सर्ेत टाँस गनुप
ा नेछ ।
तर आवेदन नै कर् परे को अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवार सुस्चकरण गना सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रहेका उम्र्ेदवारिाई लछटो सञ्चार र्ाध्र्र्बाट
जानकारी गराई सोको अलभिे ख सर्ेत राख्नुपनेछ ।

७.

करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सूस्चकृत गरे का र्ुख्र् उम्र्ेदवारिाई ७ (सात) ठदनको म्र्ाद ठदई
करार गना सूचना ठदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अवधी लभत्र करार सम्झौता गना आउने सूस्चकृत उम्र्ेदवारसँग
कार्ाािर्िे अनुसूची - १ बर्ोस्जर्को कार्ा-वववरण सवहत अनुसूची - 4 बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार
३

गनुप
ा नेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पका राख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकस्ल्पक उम्र्ेदवारिाई सूचना ठदई
करार गना सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनुसूची - ५ बर्ोस्जको पत्र कार्ाािर्िे
प्राववलधक कर्ाचारीिाई ठदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कार्ाािर्िे कार्ावववरण ठदँदा ववषर्गत शाखा सर्ेत तोकी
कार्र्ा िगाउनु पनेछ ।
(५) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गदाा सार्ादर्त आलिाक वषाको श्रावण १ (एक) दे स्ख
अको वषाको असारसम्र्का िालग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त पदिे गनुप
ा ने कार् सर्ाप्त
भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ाप्रारम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीर् तहिे कार्को बोझ र अवधी
हेरी करारको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आलिाक वषाको लनस्म्त सेवा करारर्ा लिएको व्र्स्क्तिाई पुनः
अको वषाको िालग सेवा करारर्ा लिनु परे र्ा पुनः पररिण, छनौट र शुरू करार सरह र्ालन सम्झौता
गररनेछ ।
(७) प्राववलधक कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार लनरदतरता गना नचाहेर्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्वहना
अगाडी कार्ाािर्र्ा लिस्खत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ । र्सरी जानकारी नगराई करार अदत
गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तिाई पुनः करारर्ा कार् गने अवसर ठदईने छै न ।
(८) र्स दफा ववपररतको अवलध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी रकर्
भुक्तानी ठदएर्ा त्र्सरी अवलध उल्िेख गने वा रकर् भुक्तानी गने कर्ाचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा
गरी असूि उपर गररनेछ र ववभागीर् कारवाही सर्ेत गररनेछ ।
८.

कार्ा शता, पाररश्रलर्क र अवलध :

(१) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् सेवा करार सम्झौता गररएका

प्राववलधक कर्ाचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दधत तह वा पदको शुरु तिब थकेिर्ा नबढ्ने गरी
करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोस्जर् हुनछ
े । थिानीर् भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाि सरकारको
दररे ट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्िे ख भए अनुसार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।
(२) कार्ाािर्िे कार्ा-वववरणर्ा उल्िे ख भए बर्ोस्जर् प्रगलतको थििगत वा वथतुगत
प्रलतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्िे ख गरी भ्रर्ण भत्ता वा वफल्ड भत्ता
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, वफल्ड भत्ता वा अदर् भत्ता उपिब्ध
गराउन सवकने छै न ् ।
(३) कार्ाािर्िे करारका प्राववलधक कर्ाचारीको पाररश्रलर्क भुक्तानी गदाा लनजिे र्वहनाभरी
गरे को कार्को वववरण (Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तर्ार गना िगाई सम्बस्दधत ववषर्गत
शाखाको लसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।

४

(४) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् प्राववलधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरे कै आधारर्ा पलछ कुनै
पलन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी लनर्ुक्ती हुनाका िालग कुनै पलन दाबी गना पाउँने छै न ।
(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाा कार् शुरु गने लर्लत र अदत्र् गने लर्लत सर्ेत
उल्िेख गनुप
ा नेछ। तर त्र्थतो करारको अवधी एक पटकर्ा १ (एक) वषा भददा बढी हुने छै न ।
९.

करार सर्ाप्तीः (१) र्स कार्ाववलध बर्ोस्जर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपािको सं ववधान
बर्ोस्जर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खवटई आएर्ा त्र्थतो व्र्स्क्तको करार थवतः अदत्र् हुनछ
े ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राववलधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको भलन कार्ारत
ववषर्गत शाखा वा कार्ाािर्िे लसफाररश गरे र्ा अध्र्ि वा प्रर्ुखिे आवश्र्क छानववन गना िगाई
सफाइको र्ौका ठदई कार्ाािर्िे जुनसुकै अवथिार्ा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।

१०. ववववधः र्स कार्ाववलध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनुा परे र्ा र्स कार्ाववलध तिा प्रचलित
कानूनसँग नबास्झने गरी गाउँपालिकािे आवश्र्क लनणार् गना सक्नेछ ।

५

अनुसूची - १
ँ ा ४.१सँग सम्बस्दधत कार्ावववरणको ढाँचा)
(बुद

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g गाउँ कार्ापालिकको
l;tfk'/, ;Kt/L
प्रदे श नं. @ नेपाि

कार्ाािर्

कार्ा वववरणको नर्ुनाः
प्राववलधक कर्ाचारीको पद नार्ः

कार् गनुप
ा ने थिानः

प्राववलधक कर्ाचारीको नार्ः
सुपररवेिकः

प्रलतवेदन पेश गनुप
ा ने अलधकारीः

कार्ा वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

६

अनुसूची - २
ँ ा ४.१सँग सम्बस्दधत आवेदनको ढाँचा)
(बुद

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g गाउँ कार्ापालिकको
l;tfk'/, ;Kt/L
प्रदे श नं. @ नेपाि

कार्ाािर्

करारर्ा सेवा लिने सम्बदधी सूचना
(सुचना प्रकास्शत लर्लत : २०७ /

/

)

l;tfk'/, ;Kt/L
प्रदे श नं. @ नेपाि
गाउँपालिका

िागी

..............................(ववषर्गत

शाखा)

र्ा

रहने

गरी

.............................................................(पद) को रुपर्ा दे हार्को सं ख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको
प्राववलधक कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पने भएकािे र्ोग्र्ता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकास्शत
भएको लर्लतिे १५ (पदर) ठदन लभत्र ठदनको २:०० बजेसम्र् राजथव लतरे को रलसद सवहत दरखाथत ठदन
हुन सम्वस्दधत सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतुर, कार्ा–
वववरण,

पाररश्रलर्क,

सेवाका

शताहरु

सवहतको

ववथतृत

वववरण

कार्ाािर्बाट

वा

वेवसाइट

www.agnisairkrishnasawaranmun.gov.np बाट उपिब्ध हुनेछ ।
पद नार्

सं ख्र्ा

२. शैस्िक र्ोग्र्ता र अनुभव (नर्ुना) :
१. नेपािी नागररक ।
२. दर्ूनतर् र्ोग्र्ता (जथतैः नेपाि सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त ववश्वववद्यािर्वाट Ci vi l Engi neeri ng र्ा
थनातक (B.E) र कुनै सम्बि ववषर्र्ा ववषर्र्ा थनातकोत्तर गरे को ।
३. अनुभवको हकर्ा B.E उतीणा गरी सम्बि कार्ार्ा कम्तीर्ा ...... वषाको कार्ा अनुभव भएको ।
ु ने ।
४. .... वषा उर्ेर पुरा भई .... वषा ननाघेको हुनप
५. नेपाि इस्दजलनर्ररङ्ग काउस्दसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदर् प्रचलित कानुनद्वारा अर्ोग्र् नभएको ।

३. दरखाथतर्ा संिग्न गनुपा नेः उम्र्ेदवारको व्र्स्क्तगत वववरण, शैस्िक र्ोग्र्ताको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप,
नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप, अनुभवको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप तिा प्रचलित नेपाि
कानून बर्ोस्जर् ववलभन्न काउस्दसि वा पररषद् वा अदर्र्ा दताा भएको प्रर्ास्णत प्रलतलिवप सं िग्न
हुनपु नेछ । पेश गररने सबै प्रलतलिवपको पछाडी उम्र्ेदवार थवर्ंिे हथतािर गरी प्रर्ास्णत गने ।

७

अनुसूची - ३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्दधत दरखाथत फारार्को ढाँचा)

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g

गाउँ कार्ापालिकको कार्ाािर्

हािसािै स्खचेको
पासपोटा साईजको पुरै

l;tfk'/, ;Kt/L

र्ुखाकृलत दे स्खने

प्रदे श नं. @ नेपाि

फोटो र्हाँ टाथने र
फोटो र फारार्र्ा

करारको िालग दरखाथत फारार्

पने गरी उम्र्ेदवारिे

(क) वैर्स्क्तक वववरण
नार्

दथतखत
िर

(दे वनागरीर्ा)
(अंग्रज
े ी िू िो अिरर्ा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
थिार्ी िे गाना

जारी गने स्जल्िा :

लर्लत :

क) स्जल्िा

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

घ) टोि :

ङ) र्ागा/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने िे गाना :

ईर्ेि

बाबुको नार्, िर :

जदर् लर्लत :

बाजेको नार्, िर :

(वव.सं .र्ा)
हािको उर्ेर :

(ईस्थव सं वतर्ा)
वषा

र्वहना

(ख) शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिर् (दरखाथत फारार् भरे को पदको िालग चावहने आवश्र्क दर्ूनतर् शैस्िक र्ोग्र्ता/तालिर् र्ात्र उल्िेख गने)
आवश्र्क दर्ूनतर् र्ोग्र्ता

ववश्वववद्यािर्/बोडा/तालिर् ठदने संथिा

शैस्िक उपालध/तालिर्

संकार्

श्रे णी/प्रलतशत

र्ूि ववषर्

शैस्िक र्ोग्र्ता
तालिर्
(ग) अनुभव सम्बदधी वववरण
कार्ाािर्

पद

सेवा/सर्ूह/उपसर्ूह

श्रे णी/तह

थिार्ी/अथिार्ी/करार

अवलध
दे स्ख

सम्र्

र्ैिे र्स दरखाथतर्ा खुिाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन् । दरखाथत बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा
ढाँटे वा िुकाएको िहररएर्ा प्रचलित कानून बर्ोस्जर् सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्र्ेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तिा र्स दरखाथत फारार्का पृष्ठहरुर्ा

उल्िेस्खत सबै शता तिा लनर्र्हरु पािना गना र्दजुर गदाछु । सािै करारर्ा उल्िेस्खत शताहरु पूणा रुपर्ा पािना गनेछु र करारको सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र्
गदाा कस्म्तर्ा ३ र्वहनाको पूव ा सूचना ठदई कार्ाािर्र्ा लनवेदन ठदनेछु ।
उम्र्ेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ाँ

उम्र्ेदवारको दथतखत
बार्ाँ

लर्लत:
कार्ाािर्िे भनेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखाथत अथवीकृत भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गनेको नार् र दथतखतः
लर्लत :

दरखाथत
दथतखत

थवीकृत/अथवीकृत

गनेको

लर्लत :

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सूचनार्ा उल्िेस्खत िगार्त लनम्नलिस्खत कागजातहरु अलनवार्ा रुपर्ा उम्र्ेदवार आफैिे प्रर्ास्णत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप,

(२) सर्किता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रलतलिवप, (३) दर्ूनतर् शैस्िक र्ोग्र्ताको

प्रर्ाणपत्र र चाररलत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्ा (इस्दजलनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पशु स्चवकत्सा िगार्तका अदर् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क
प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रलतलिवप, तालिर् र अनुभव आवश्र्क पनेर्ा सो सर्ेतको प्रलतलिवप, आठद ।

८

अनुसूची - ४
ँ ा ७.१ सँग सम्बस्दधत करार सम्झौताको ढाँचा)
(बुद
करार सम्झौता

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g
....................स्जल्िा,

गाउँ

कार्ापालिकाको

कार्ाािर्,

(र्सपलछ

...................नगरपालिका/गाउँपालिका,

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

(र्सपलछ

दोश्रो

वडा

पि

पवहिो
नं.

पि

.....

भलनएको)

भलनएको)

बथने
का

र

श्री

बीच

.....गाउँपालिका/नगरपालिकाको .................................................(इस्दजलनर्र) को कार्काज गना
गराउन लर्लत २०७

/......./...... को लनणार् अनुसार दे हार्का कार्ा/शताको अलधनर्ा रवह दोश्रो पििे

पवहिो पििाई सेवा उपिब्ध गराउन र्दजुर भएकािे र्ो करारको सं झौता गरी एक/एक प्रलत आपसर्ा
बुस्झ लिर्ौं ठदर्ौं :
१.

२.
३.

४.
५.

कार्काज सम्बदधर्ा : दोस्रो पििे आफुिाई तोवकएको सं िग्न कार्ा वववरण अनुसारको कार्ा

पवहिो पििे तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपस्थित भई गनुा पनेछ र आवश्र्कतानुसार िप कार् गनुा
पनेछ ।

कार्गनुा पने थिान :...............................................................................................।

करारर्ा कार् गरे बापत पाँउने पाररश्रलर्क : प्रत्र्ेक र्वहना व्र्लतत भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो
पििाई

र्ालसक

रुपर्ा

रु.

...................(अिरे पी

..................................................................पाररश्रलर्क उपिब्ध गराउनेछ ।

रु.

आचरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रचलित कानूनर्ा ब्र्वथिा भएका
आचरण तिा अनुशासन सम्बदधी व्र्वथिाहरु पािना गनुा पनेछ ।

ववदाः दोस्रो पििाई साबाजलनक लबदा बाहेक अदर् कुनै पलन वकलसर्को लबदा उपिब्ध हुने छै न ।

सािै कार्ाािर्को िालग आवश्र्क परे को खण्डर्ा लबदाको ठदनर्ा पलन सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ
। र्सरी सावाजलनक लबदाको ठदनर्ा कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत र्ालसक करार रकर्को

६.
७.

दार्ासाहीिे रकर् दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।

कार्ाािर् सम्पस्त्तको सुरिाः दोस्रो पििे कार्ाािर्को चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सानी वा वहनालर्ना
गरे र्ा सो को िलतपूलता वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदनु पनेछ ।

गोप्र्ताः दोस्रो पििे कार्ाािर्को कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै
अनलधकृत व्र्स्क्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ास्णत भएर्ा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई

सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूलता दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीर्ा सर्ेत रास्खनेछ
८.
९.

।

करार अवलधः र्ो करार २०७...
िालग हुनेछ ।

।........।..........दे स्ख िागु भई २०७.....असार १५ सम्र्को

कार्ासम्पादन र्ूल्र्ांकनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्ा सम्पादन र्ूल्र्ांकन गने र सो र्ूल्र्ांकन
गदाा सािवसािी लनरदतरता ठदन उपर्ुक्त दे स्खएर्ा कार्ाववलधको दफा ९ बर्ोस्जर् करार लनस्श्चत
अवलधको िालग िप हुन सक्नेछ ।

९

१०. पाररश्रलर्क कट्टी र करार सेवाको शताको अदत्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगातार ७ (सात)
ठदन भददा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा ठदन नसकेर्ा अनुपस्थित रहेको

अवलधको पाररश्रलर्क दार्ासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरे र्ा थवतः र्ो सं झौता
पवहिो पििे रि गरी अको ब्र्वथिा गना वाधा पने छै न । दोश्रो पििे शारररीक रुपर्ा अथवथि

भई वा अदर् कुनै कारणिे सेवा ठदन असर्िा भएर्ा वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण
सम्बदधी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरे र्ा दोश्रो पिसं गको सं झौता रि गना सक्नेछ र लनजको सट्टा
अको व्र्स्क्त करारर्ा रास्ख कार् िगाउन बाधा पने छै न ।

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पििे र्स करार बर्ोस्जर् कार् गरे कै आधारर्ा पलछ कुनै पलन पदर्ा अथिार्ी
वा थिार्ी लनर्ुस्क्त हुनाका िालग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचलित कानून िागू हुनःे र्स सं झौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बर्ोस्जर् हुनछ
े
।

गाउँपालिका/नगरपालिकाको तफाबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्र्स्क्त):

हथतािर :

हथतािर :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कार्ाािर्को छापः

१०

अनुसूची - ५
ँ ा ७.२ सँग सम्बस्दधत करार सूचना पत्रको ढाँचा)
(बुद

cUgL;fO/ s[i0ff;j/g गाउँ कार्ापालिकको
l;tfk'/, ;Kt/L
प्रदे श नं. @ नेपाि
च.नं.

कार्ाािर्

लर्लतः

प.सं .

श्री ........................................,
िे गाना .........................
ववषर्ः करार सम्बदधर्ा ।
तपाईिाई लर्लत २०७...।....।... लनणार्ानुसार सूस्चकरण गररए बर्ोस्जर् ............................ (पदको
नार् वा कार्) का िालग र्सैसाि सं िग्न करार (सम्झौता) बर्ोस्जर् लर्लत २०७....।....।...

दे स्ख

२०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा रास्खएको हुँदा सं िग्न कार्ाशता अनुरुप आफनो कार् इर्ाददारीपूवक
ा
र व्र्वसावर्क र्ूल्र् र्ादर्ता अनुरुप गनुह
ा न
ु जानकारी गराइदछ ।
सािै आफ्नो कार् कताव्र् पािना गदाा र्स गाउँपालिका/नगरपालिकाको कर्ाचारीिे पािना गनुप
ा ने
आचार सं वहता र आचरणको सर्ेत पररपािना हुन जानकारी गराइदछ ।
.....................
प्रर्ुख प्रशासकीर् अलधकृत
बोधािाः
श्री आलिाक प्रशासन शाखाः प्रर्ास्णत हास्जर/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधारर्ा सम्झौता
बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वथिा हुन ।
श्री वडा कार्ाािर्, ....................................
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् ।

cf1fn],
lw/]Gb| s'df/ ofba
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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