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पाथीभरा याङवरक गाउँ पालिकामा करारमा प्राववधिक कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी
कायमववधि, २०७४
पाथीभरा याङवरक गाउँ पाललकाले उपलब्ि गराउने सेिा प्रिाह र विकास ननर्ामणको कायमलाई व्यिस्स्थत र
प्रभािकारी बनाउन यस गाउँ पाललकाको लाधग नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को कर्मचारी दरिस्ददको अधिनर्ा
रहह प्राविधिक कर्मचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका आिारर्ा सेिा करारर्ा ललने कायमलाई व्यिस्स्थत
गनमका लाधग पाथीभरा याङिरक गाँउ कायमपाललकाले लर्नत २०७५\०१\०४ र्ा यो कायमविधि स्िीकृत गरी
जारी गरे को छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
क.

यस

कायमविधिको

नार्

"पाथीभरा

याङिरक

गाउँ पाललकार्ा

करारर्ा

प्राविधिक

कर्मचारी

प्राविधिक

कर्मचारी

व्यिस्थापन सम्बदिी कायमविधि, २०७४" रहेको छ ।
ख. यो कायमविधि कायमपाललकाले ननणमय गरे को लर्नतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा यस कायमविधिर्ाक.

"अध्यक्ष" भदनाले गाउँ पाललकाको अध्यक्ष सम्झनु पदम छ ।

ख.

"ऐन" भदनाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदम छ ।

ग.

"कायमविधि"

भदनाले

“पाथीभरा

याङिरक

गाउँ पाललकार्ा

करारर्ा

व्यिस्थापन सम्बदिी कायमविधि, २०७४” सम्झनु पदम छ ।
घ.

"कायामलय" भदनाले गाउँ कायमपाललकाको कायामलय सम्झनु पदम छ ।

ङ.

"प्राविधिक कर्मचारी" भदनाले दफा ३(२) बर्ोस्जर् प्राविधिक सेिा उपलब्ि गराउने गरी
व्यिस्था भएका कर्मचारी सम्झनु पदम छ ।

च.
३.

"सलर्नत" भदनाले दफा ५ बर्ोस्जर् गहित अदतिाताम तथा सधू चकरण सलर्नत सम्झनु पदम छ ।

कायमववधि िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को
उपदफा (७) तथा स्थानीय तहर्ा सेिा प्रिाह सम्बदिी व्यिस्थाको दफा १५(४) बर्ोस्जर् प्राविधिक
कर्मचारी करारर्ा राख्ने प्रयोजनको लाधग यो कायमविधि स्िीकृत गरी लागू गररएको छ ।
(२) कायामलयले दे हायको सेिासँग सम्बस्दित प्राविधिक कर्मचारी यस कायमविधि बर्ोस्जर्
अिधि तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः
(क) इस्दजननयररङ्ग सेिासँग सम्बस्दित
(ख) कृवष सेिासँग सम्बस्दित
(ग) पशु सेिासँग सम्बस्दित
(घ) िन सेिासँग सम्बस्दित
(ङ) स्िास््य सेिासँग सम्बस्दित
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(छ) अदय कुनै प्राविधिक सेिासँग सम्बस्दित ।
४.

छनौट

सम्बन्िी

व्यवस्थाः

दफा

३

बर्ोस्जर्का

प्राविधिक

कर्मचारी

कायामलयले

करारर्ा

राख्ने

प्रयोजनको लाधग सूधचकरण तथा छनौट सम्बदिी व्यिस्था दे हाय बर्ोस्जर् हुनेछः
(१) प्राविधिक कर्मचारीको अनस
ु धू च- १ बर्ोस्जर् स्िीकृत कायम वििरण बर्ोस्जर्को पद िा
सेिा क्षेत्र तथा सम्बस्दित सेिा सर्ह
ू को योग्यता, पाररश्रलर्क, सेिा शतम सर्ेत तोकी सम्बस्दित
कायामलयको सच
ू नापाटी, िेभसाईट तथा अदय कुनै सािमजननक स्थलर्ा अनस
ु च
ू ी- २ बर्ोस्जर्को
ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर) हदनको सच
ू ना प्रकाशन गनप
ुम नेछ ।
(२) आिेदन फारार्को नर्न
ू ा अनस
ु च
ू ी- ३ बर्ोस्जर् हुनेछ । आिेदन दस्तुर गाउँ पाललकाबाट
ननिामरण भए बर्ोस्जर् हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् पनम आएका आिेदनहरु दे हायको आिारर्ा दफा ५ को सलर्नतले
र्ल्
ू याङ्कन गरी सधु चकृत गनप
ुम नेछ :
क. शैक्षक्षक योग्यता िापत - ६० (सािी) अंक, (विलशष्ट श्रेणी िापत ६०, प्रथर् श्रेणी
िापत

५५,

द्धितीय

श्रेणी

िापत

५०,

तत
ृ ीय

श्रेणी

िापत

४५,

(त्रत्रभि
ु न

विश्िविद्यालयको अंक गणनाका आिारर्ा) ।
ख. कायम अनभ
ु ि िापत -

१० (दश) अंक (प्रनत िषम २

अंकको दरले, प्रर्ाणणत वििरण संलग्न भएको हुनप
ु ने) ।
ग. स्थानीय बालसददालाई दे हाय बर्ोस्जर् -

१० (दश) अंक

१. पाथीभरा याङिरक गाउँ पाललकाको बालसददा भएर्ा - १० अंक
२. ताप्लेजुङ स्जल्लाको बालसददा भएर्ा -

५ अंक

घ. अदतिातामर्ा अधिकतर् २० अंक । यस अनस
ु ार अकं प्रदान गदाम दयन
ु तर् ८ (आि)
र अधिकतर् १४ (चौि) को सीर्ालभत्र रही प्रदान गनप
ुम नेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोस्जर् आिेदन र्ाग गदाम प्राविधिक कायम (इस्दजननयररंग, स्िास््य तथा
पशु धचककत्सा लगायतका अदय क्षेत्र) का लाधग आिश्यक पने व्यिसानयक प्रर्ाणपत्र (लाईसेदस)
प्राप्त गरे का व्यस्क्तले र्ात्र आिेदन हदन सक्नेछन ् ।
५.

अन्तवामताम र सधू चकरण सलमततः र्ाग पद संख्याका आिारर्ा कायमविधिको दफा (४) को उपदफा
(३) बर्ोस्जर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्र्ेदिारलाई प्रारस्म्भक छनौट गनम र अदतिामताम सर्ेत
ललई सधू चकरणको लसफाररस गनम दे हायको अदतरिाताम तथा सधू चकरण सलर्नत रहनेछः
(क) प्रर्ख
ु प्रशासकीय अधिकृत

-

संयोजक

-

सदस्य

(ख) अध्यक्ष िा प्रर्ख
ु ले तोकेको विषय विज्ञको रुपर्ा
सरकारी सेिाको अधिकृतस्तरको कर्मचारी
(ग) गाउँ पाललकाको विषयगत शाखा प्रर्ख
ु
६.

-

सदस्य

सधू चकरणको वववरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोस्जर् सबैभददा बढी अंक प्राप्त गने
उम्र्ेदिारहरु दफा ५ बर्ोस्जर्को सलर्नतको लसफाररसको आिारर्ा कायामलयले उम्र्ेदिारहरुको रोल
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नम्बर, नार् थर, िे गाना, कार् गनम तोककएको शाखा आहद सर्ेत उल्लेख गरी योग्यताक्रर्
अनस
ु ार सधू चकरणको वििरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् सधू चकरण प्रकाशन गदाम पद संख्या भददा दोव्बर संख्यार्ा
िैकस्ल्पक उम्र्ेदिारको सच
ू ी सर्ेत प्रकाशन गनप
ुम नेछ र लसफाररश भएका उम्र्ेदिारहरुको सच
ू ी
सच
ू ना पाटीर्ा सर्ेत टाँस गनप
ुम नेछ ।
तर आिेदन नै कर् परे को अिस्थार्ा कर् उम्र्ेदिार सधु चकरण गनम सककनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर्का योग्यताक्रर्र्ा रहे का उम्र्ेदिारलाई नछटो सञ्चार र्ाध्यर्बाट
जानकारी गराई सोको अलभलेख सर्ेत राख्नुपनेछ ।
७.

करार गनेः (१) कायामलयले सधू चकृत गरे का र्ख्
ु य उम्र्ेदिारलाई ७ (सात) हदनको म्याद हदई करार
गनम सच
ू ना हदनप
ु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को अििी लभत्र करार सम्झौता गनम आउने सधू चकृत उम्र्ेदिारसँग
कायामलयले अनस
ु च
ू ी- १ बर्ोस्जर्को कायम-वििरण सहहत अनस
ु च
ू ी- ४ बर्ोस्जर्को ढाँचार्ा करार
गनप
ुम नेछ । उक्त अिधि लभत्र सम्पकम राख्न नआएर्ा क्रर्शः िैकस्ल्पक उम्र्ेदिारलाई सच
ू ना हदई
करार गनम सककनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् करार गरे पश्चात अनस
ु च
ू ी- ५ बर्ोस्जर्को पत्र कायामलयले
प्राविधिक कर्मचारीलाई हदनप
ु नेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कायामलयले कायमवििरण हदँ दा विषयगत शाखा सर्ेत तोकी कार्र्ा
लगाउनु पनेछ ।
(५) यस कायमविधि बर्ोस्जर् करार गदाम सार्ादयत आधथमक िषमको श्रािण १ (एक) दे णख
अको िषमको असारसम्र्का लाधग र्ात्र करार गनुम पनेछ । तर उक्त पदले गनप
ुम ने कार् सर्ाप्त
भएर्ा िा पयामप्त नभएर्ा िा कायमप्रारम्भ नै नभएको अिस्थार्ा स्थानीय तहले कार्को बोझ र
अििी हे री करारको अििी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोस्जर् एक आधथमक िषमको ननस्म्त सेिा करारर्ा ललएको व्यस्क्तलाई पुनः
अको िषमको लाधग सेिा करारर्ा ललनु परे र्ा पुनः पररक्षण, छनौट र शुरू करार सरह र्ानन
सम्झौता गररनेछ ।
(७) प्राविधिक कर्मचारीले स्िेच्छाले करार ननरदतरता गनम नचाहे र्ा कम्तीर्ा १ (एक) र्हहना
अगाडी कायामलयर्ा ललणखत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराई करार अदत
गरी कार् छोडेर्ा त्यस्तो व्यस्क्तलाई पुनः करारर्ा कार् गने अिसर हदईने छै न ।
(८) यस दफा विपररतको अिधि उल्लेख गरी िा करारर्ा उल्लेख भए भददा बढी रकर्
भक्
ु तानी हदएर्ा त्यसरी अिधि उल्लेख गने िा रकर् भक्
ु तानी गने कर्मचारीको तलि भत्ताबाट कट्टा
गरी असल
ू उपर गररनेछ र विभागीय कारिाही सर्ेत गररनेछ ।

८.

कायम शतम, पाररश्रलमक र अवधि :

(१) यस कायमविधि बर्ोस्जर् सेिा करार सम्झौता गररएका

प्राविधिक कर्मचारीको र्ालसक पाररश्रलर्क सम्बस्दित तह िा पदको शुरु तलब स्केलर्ा नबढ्ने गरी
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करार सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर् हुनेछ । स्थानीय भत्ता पाउने स्थानर्ा नेपाल सरकारको
दररे ट बर्ोस्जर् करारर्ा उल्लेख भए अनस
ु ार स्थानीय भत्ता उपलब्ि गराउन सककनेछ ।
(२)

कायामलयले

कायम-वििरणर्ा

उल्लेख

भए

बर्ोस्जर्

प्रगनतको

स्थलगत

िा

िस्तग
ु त

प्रनतिेदनका आिारर्ा कायम सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्लेख गरी भ्रर्ण भत्ता िा कफल्ड भत्ता
उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्लेख नगररएको भए भ्रर्ण भत्ता, कफल्ड भत्ता िा अदय भत्ता उपलब्ि
गराउन सककने छै न ् ।
(३) कायामलयले करारका प्राविधिक कर्मचारीको पाररश्रलर्क भक्
ु तानी गदाम ननजले र्हहनाभरी
गरे को कार्को वििरण (Time Sheet) सहहतको प्रनतिेदन तयार गनम लगाई सम्बस्दित विषयगत
शाखाको लसफाररशको आिारर्ा र्ात्र भक्
ु तानी गनुम पनेछ ।
(४) यस कायमविधि बर्ोस्जर् प्राविधिक कर्मचारीले करारर्ा कार् गरे कै आिारर्ा पनछ कुनै
पनन पदर्ा अस्थायी िा स्थायी ननयुक्ती हुनाका लाधग कुनै पनन दाबी गनम पाउँ ने छै न ।
(५) उपदफा (१) बर्ोस्जर् करार गदाम कार् शुरु गने लर्नत र अदत्य गने लर्नत सर्ेत
उल्लेख गनप
ुम नेछ। तर त्यस्तो करारको अििी एक पटकर्ा १ (एक) िषम भददा बढी हुने छै न ।
९.

करार समाप्तीः (१) यस कायमविधि बर्ोस्जर् करार गररएको पद िा दरबददीर्ा नेपालको संवििान
बर्ोस्जर् कर्मचारी सर्ायोजन भई खहटई आएर्ा त्यस्तो व्यस्क्तको करार स्ितः अदत्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राविधिक कर्मचारीको कायम सदतोषजनक नभएको भनन कायमरत
विषयगत शाखा िा कायामलयले लसफाररश गरे र्ा अध्यक्षले आिश्यक छानविन गनम लगाई सफाइको
र्ौका हदई कायामलयले जुनसक
ु ै अिस्थार्ा करारबाट हटाउन सककनेछ ।

१०. वववविः यस कायमविधि कायामदियन क्रर्र्ा थप व्यिस्था गनुम परे र्ा यस कायमविधि तथा प्रचललत
कानन
ू सँग नबाणझने गरी गाउँ पाललकाले आिश्यक ननणमय गनम सक्नेछ ।
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अनस
ु च
ू ी - १
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दित कायमवििरणको ढाँचा)
पाथीभरा याङिरक गाउँ कायमपाललकको कायामलय
थेचम्ब–
ु ताप्लेजुङ
प्रदे श नं. १ नेपाल
कायम वववरणको नमन
ु ाः
प्राविधिक कर्मचारीको पद नार्ः

कार् गनप
ुम ने स्थानः

प्राविधिक कर्मचारीको नार्ः
सप
ु ररिेक्षकः

प्रनतिेदन पेश गनप
ुम ने अधिकारीः

कायम वववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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अनस
ु च
ू ी - २
(बुँदा ४.१सँग सम्बस्दित आिेदनको ढाँचा)
पाथीभरा याङवरक गाउँ कायमपाललकको कायामलय
थेचम्ब–
ु ताप्लेजुङ
प्रदे श नं.१ नेपाल
करारमा सेवा लिने सम्बन्िी सच
ू ना
(सच
ु ना प्रकालशत लर्नत : २०७

/

/

)

पाथीभरा याङवरक गाउँ पाललकाको लागी ..............................(विषयगत शाखा) र्ा
रहने

गरी

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

को रुपर्ा दे हायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारर्ा राख्नु पने भएकाले योग्यता पुगेका
नेपाली नागररकहरुले यो सच
ू ना प्रकालशत भएको लर्नतले १५ (पदर) हदन लभत्र हदनको २:०० बजेसम्र्
राजस्ि नतरे को रलसद सहहत दरखास्त हदन हुन सम्िस्दित सिैको लाधग यो सच
ू ना प्रकाशन गररएको छ ।
यसको फारार्, दरखास्त दस्तुर, कायम–वििरण, पाररश्रलर्क, सेिाका शतमहरु सहहतको विस्तत
ृ वििरण
कायामलयबाट िा िेिसाइट www. ……………….

बाट उपलब्ि हुनेछ ।

पद नार्

संख्या

२. शैक्षिक योग्यता र अनभ
ु व (नमन
ु ा) :
१. नेपाली नागररक ।
२. दयन
ू तर् योग्यता (जस्तैः नेपाल सरकारिाट र्ादयता प्राप्त विश्िविद्यालयिाट Civil Engineering र्ा
स्नातक (B.E) र कुनै सम्बद्ि विषयर्ा विषयर्ा स्नातकोत्तर गरे को ।
३. अनभ
ु िको हकर्ा B.E उतीणम गरी सम्बद्ि कायमर्ा कम्तीर्ा ...... िषमको कायम अनभ
ु ि भएको

।

४. .... िषम उर्ेर पुरा भई .... िषम ननाघेको हुनुपने ।
५. नेपाल इस्दजननयररङ्ग काउस्दसलर्ा दताम भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदय प्रचललत कानन
ु द्िारा अयोग्य नभएको ।

३. दरखास्तमा संिग्न गनप
ुम नेः उम्र्ेदिारको व्यस्क्तगत वििरण, शैक्षक्षक योग्यताको प्रर्ाणणत प्रनतललवप,
नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणणत प्रनतललवप, अनभ
ु िको प्रर्ाणणत प्रनतललवप तथा प्रचललत
नेपाल कानून बर्ोस्जर् विलभदन काउस्दसल िा पररषद् िा अदयर्ा दताम भएको प्रर्ाणणत प्रनतललवप
संलग्न हुनप
ु नेछ । पेश गररने सबै प्रनतललवपको पछाडी उम्र्ेदिार स्ियंले हस्ताक्षर गरी प्रर्ाणणत गने
।
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अनस
ु च
ू ी - ३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्दित दरखास्त फारार्को ढाँचा)

kfyLe/f ofªj/s

गाउँ कायमपाललकको कायामलय

y]rDa', tfKn]h'ª

फोटो यहाँ टास्ने र
फोटो र फारार्र्ा

करारको िाधग दरखास्त फाराम

पने गरी
उम्र्ेदिारले

(क) िैयस्क्तक वििरण

दस्तखत

(दे िनागरीर्ा)
(अंग्रेजी िूलो अक्षरर्ा)

ललङ्ग:

नागररकता नं:
स्थायी िे गाना

पासपोटम साईजको
पुरै र्ुखाकृनत दे णखने

प्रदे श नं १, नेपाल

नार् थर

हालसालै णखचेको

जारी गने स्जल्ला :

लर्नत :

क) स्जल्ला ख) न.पा./गा.वि.स.

ग) िडा नं

घ) टोल :

च) फो नं.

ङ) र्ागम/घर नं. :

पत्राचार गने िे गाना :

ईर्ेल

बाबुको नार्, थर :

जदर् लर्नत :

बाजेको नार्, थर :

(वि.सं.र्ा)

हालको उर्ेर :

(ईस्स्ि संितर्ा)
िषम

र्हहना

(ख) शैक्षक्षक योग्यता/ताललर् (दरखास्त फारार् भरे को पदको लाधग चाहहने आिश्यक दयूनतर् शैक्षक्षक योग्यता/ताललर् र्ात्र उल्लेख गने)
आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यािय/बोर्म/तालिम ददने संस्था शैक्षिक उपाधि/तालिम

संकाय

श्रेणी/प्रततशत

मूि ववषय

शैक्षक्षक योग्यता
ताललर्
(ग) अनुभव सम्बन्िी वववरण
कायामिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवधि
दे खख

सम्म

र्ैले यस दरखास्तर्ा खल
ु ाएका सम्पण
ू म वििरणहरु सत्य छन ् । दरखास्त बझ
ु ाएको पदको सच
ू नाको लाधग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न ।
कुनै कुरा ढाँटे िा लुकाएको िहररएर्ा प्रचललत कानून बर्ोस्जर् सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्र्ेदिारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त

फारार्का पष्ृ िहरुर्ा उल्लेणखत सबै शतम तथा ननयर्हरु पालना गनम र्दजुर गदमछु । साथै करारर्ा उल्लेणखत शतमहरु पूणम रुपर्ा पालना गनेछु र करारको
सर्यभददा अगािै करारको अदत्य गदाम कस्म्तर्ा ३ र्हहनाको पूिम सूचना हदई कायामलयर्ा ननिेदन हदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बायाँ

लमतत:
कायामलयले भनेः
रलसद/भौचर नं. :
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नार् र दस्तखतः
लर्नत :

रोल नं. :
दरखास्त
दस्तखत

स्िीकृत/अस्िीकृत

गनेको

लर्नत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सच
ू नार्ा उल्लेणखत लगायत ननम्नललणखत कागजातहरु अननिायम रुपर्ा उम्र्ेदिार आफैले प्रर्ाणणत गरी पेश गनुम पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप,

(२) सर्कक्षता र सम्बद्ि आिश्यक पनेर्ा सो को प्रनतललवप, (३) दयूनतर् शैक्षक्षक

योग्यताको प्रर्ाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रनतललवप, प्राविधिक कायम (इस्दजननयररङ्ग, स्िास््य तथा पशु धचककत्सा लगायतका अदय क्षेत्र) का लाधग
आिश्यक पने व्यिसानयक प्रर्ाणपत्र (लाईसेदस)को प्रनतललवप, ताललर् र अनभ
ु ि आिश्यक पनेर्ा सो सर्ेतको प्रनतललवप, आहद ।
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अनस
ु च
ू ी - ४
(बुँदा ७.१ सँग सम्बस्दित करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता
पाथीभरा

याङिरक

गाउँ

कायमपाललकाको

कायामलय,

(यसपनछ

पहहलो

पक्ष

भननएको)

र

....................स्जल्ला,.............................................गाउँ
पाललका,

िडा

नं.

बस्ने

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

............................................................
पक्ष

भननएको)

का

बीच

.................................................(इस्दजननयर)
गराउन लर्नत २०७

(यसपनछ

श्री
दोश्रो

.....गाउँ पाललकाको
को

कार्काज

गनम

/......./...... को ननणमय अनुसार दे हायका कायम/शतमको अधिनर्ा रहह दोश्रो

पक्षले पहहलो पक्षलाई सेिा उपलब्ि गराउन र्दजुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रनत
आपसर्ा बुणझ ललयौं हदयौं :
१.

कामकाज सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षले आफुलाई तोककएको संलग्न कायम वििरण अनुसारको कायम

पहहलो पक्षले तोकेको सर्य र स्थानर्ा उपस्स्थत भई गनुम पनेछ र आिश्यकतानस
ु ार थप कार् गनुम
पनेछ ।

२.

काम गनुम पने स्थान
:....................................................................
...............।

३.

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक र्हहना व्यनतत भएपनछ, पहहलो पक्षले दोश्रो
पक्षलाई

र्ालसक

रुपर्ा

रु.

...................(अक्षरे पी

रु.

..................................................................पारर
श्रलर्क उपलब्ि गराउनेछ ।
४.

आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षले ...गाउँ पाललकाको प्रचललत कानन
ू र्ा ब्यिस्था भएका आचरण तथा

५.

ववदाः दोस्रो पक्षलाई साबमजननक त्रबदा बाहे क अदय कुनै पनन ककलसर्को त्रबदा उपलब्ि हुने छै न ।
साथै कायामलयको लाधग आिश्यक परे को खण्डर्ा त्रबदाको हदनर्ा पनन सेिा उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

अनश
ु ासन सम्बदिी व्यिस्थाहरु पालना गनुम पनेछ ।

यसरी सािमजननक त्रबदाको हदनर्ा कायामलयर्ा कार् लगाए बापत र्ालसक करार रकर्को दार्ासाहीले
रकर् दोश्रो पक्षलाई हदईनेछ ।
६.

कायामिय सम्पवकको सरु िाः दोस्रो पक्षले कायामलयको चल अचल सम्पवत्तको नोक्सानी िा हहनालर्ना

७.

गोप्यताः दोस्रो पक्षले कायामलयको कागजपत्र, स्जदसी सार्ान एिं गोप्य कुरा िा कागजात कुनै

८.

गरे र्ा सो को क्षनतपूनतम िा हानी नोक्सानीको त्रबगो दोश्रो पक्षले पहहलो पक्षलाई हदनु पनेछ ।

अनधिकृत व्यस्क्त िा दे शलाई उपलब्ि गराएको प्रर्ाणणत भएर्ा दोस्रो पक्षलाई करारबाट हटाई
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको स्ततपूनतम दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कालो सच
ू ीर्ा सर्ेत राणखनेछ ।
करार अवधिः यो करार २०७...
सम्र्को लाधग हुनेछ ।

।........।..........दे णख लागु भई २०७.....असार १५
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९.

कायमसम्पादन मल्
ू यांकनः पहहलो पक्षले दोस्रो पक्षको कायम सम्पादन र्ल्
ू यांकन गने र सो र्ल्
ू यांकन
गदाम सालिसाली ननरदतरता हदन उपयक्
ु त दे णखएर्ा कायमविधिको दफा ९ बर्ोस्जर् करार ननस्श्चत

अिधिको लाधग थप हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेवाको शतमको अन््यः दोश्रो पक्षले पहहलो पक्षलाई लगातार ७ (सात)
हदन भददा बढी उक्त सेिा उपलब्ि नगराएर्ा, सदतोषजनक सेिा हदन नसकेर्ा अनप
ु स्स्थत रहे को
अिधिको पाररश्रलर्क दार्ासाहहले कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेिा नगरे र्ा स्ितः यो संझौता

पहहलो पक्षले रद्ि गरी अको ब्यिस्था गनम िािा पने छै न । दोश्रो पक्षले शारररीक रुपर्ा अस्िस्थ
भई िा अदय कुनै कारणले सेिा हदन असर्थम भएर्ा िा कार् सदतोषजनक नभएर्ा िा आचरण
सम्बदिी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ि गनम सक्नेछ र ननजको सट्टा
अको व्यस्क्त करारर्ा राणख कार् लगाउन बािा पने छै न ।

११. दावी नपुग्नेः दोश्रो पक्षले यस करार बर्ोस्जर् कार् गरे कै आिारर्ा पनछ कुनै पनन पदर्ा अस्थायी
िा स्थायी ननयुस्क्त हुनाका लाधग दाबी गनम पाँउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रचलित कानन
ू िागू हुनेः यस संझौतार्ा उल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल कानून बर्ोस्जर्
हुनेछ ।

गाउँ पालिकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यक्तत):

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कायामलयको छापः
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अनस
ु च
ू ी - ५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बस्दित करार सच
ू ना पत्रको ढाँचा)
पाथीभरा याङवरक गाउँ कायमपाललकको कायामलय
थेचम्बु ताप्लेजुङ
प्रदे श नं. १ नेपाल
च.नं.

लर्नतः

प.सं.
श्री ........................................,
िे गाना .........................
विषयः करार सम्बन्िमा ।
तपाईलाई

लर्नत

२०७...।....।...

ननणमयानस
ु ार

सधू चकरण

............................ (पदको नार् िा कार्)
(सम्झौता)

बर्ोस्जर्

लर्नत

२०७....।....।...

दे णख

गररए

का लाधग यसैसाथ

२०७....।.....।....

बर्ोस्जर्
संलग्न करार
सम्र्

करारर्ा

राणखएको हुँदा संलग्न कायमशतम अनरु
म र व्यिसानयक र्ल्
ु प आफनो कार् इर्ाददारीपूिक
ू य र्ादयता अनरु
ु प
गनह
ुम ु न जानकारी गराइदछ ।
साथै आफ्नो कार् कतमव्य पालना गदाम यस गाउँ पाललकाको कर्मचारीले पालना गनप
ुम ने आचार
संहहता र आचरणको सर्ेत पररपालना हुन जानकारी गराइदछ ।
.....................
प्रर्ख
ु प्रशासकीय अधिकृत
बोिाथमः
श्री

आधथमक

प्रशासन

शाखाः

प्रर्ाणणत

हास्जर/Time Sheet सहहतको

बर्ोस्जर्को रकर् र्ालसक रूपर्ा उपलब्ि गराउनह
ु ुन ।
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्यिस्था हुन ।
श्री िडा कायामलय, ....................................
गाउँ कायमपाललकाको कायामलय ।
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प्रनतिेदनका

आिारर्ा

सम्झौता

