हिहििाङ गाउँ पाहिकामा करारमा प्राहिहिक कममचारी
व्यिस्थापन गने सम्बन्धी
कार्महिहि, २०७५
हिहििाङ गाउँ पाहिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाि र हवकास
हनर्ाा णको कार्ािाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन र्स
गाउँ पाहिकाको िाहग नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को कर्ाचारी
दरवस्िको अहिनर्ा रहि प्राहवहिक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा
करार सम्झौताका आिारर्ा सेवा करारर्ा हिने कार्ािाई
व्यवस्थित गनाका िाहग हिहििाङ गाउँ पाहिकाको प्रशासकीर्
कार्ाहवहि (हनर्हर्त गने) ऐन २०७५ को दफा ४ को अहिनर्ा
रिी गाँ उकार्ापाहिकािे र्ो कार्ाहवहि स्वीकृत गरी जारी गरे को
छ।
१. संहिप्त नाम र प्रारम्भः
क. र्स कार्ाहवहिको नार् "हिहििाङ गाउँ पाहिकार्ा
करारर्ा

प्राहवहिक

कर्ाचारी

व्यवथिापन

सम्बन्धी

कार्ाहवहि, २०७५" रिे को छ ।
ख. र्ो कार्ाहवहि कार्ापाहिकािे हनणार् गरे को हर्हतबाट
प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषाः हवषर् वा प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा र्स
कार्ाहवहिर्ाक.

"अध्यक्ष" भन्नािे गाउँ पाहिकाको अध्यक्ष सम्झनु पदा छ
।

ख. "ऐन" भन्नािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४”
सम्झनु पदा छ ।
ग. "कार्ाहवहि" भन्नािे “हिहििाङ गाउँ पाहिकार्ा करारर्ा
प्राहवहिक कर्ाचारी व्यवथिापन सम्बन्धी कार्ाहवहि,
२०७५” सम्झनुपदा छ ।
घ. "कार्ाा िर्" भन्नािे गाउँ

कार्ापाहिकाको कार्ाा िर्

सम्झनु पदा छ ।
ङ. "प्राहवहिक कर्ाचारी" भन्नािे दफा ३(२) बर्ोहजर्
प्राहवहिक सेवा उपिब्ध गराउने गरी व्यवथिा भएका
कर्ाचारी सम्झनुपदा छ ।
च. "सहर्हत" भन्नािे दफा ५ बर्ोहजर् गहित अन्तवाताा तिा
सूहचकरण सहर्हत सम्झनु पदा छ ।
३.कार्महिहि िागू हुने िेत्र र सेिाः (१) थिानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)
तिा थिानीर् तिर्ा सेवा प्रवाि सम्बन्धी व्यवथिाको
दफा १५(४) बर्ोहजर् प्राहवहिक कर्ाचारी करारर्ा

राख्ने प्रर्ोजनको िाहग र्ो कार्ाहवहि स्वीकृत गरी िागू
गररएको छ ।
(२) कार्ाा िर्िे दे िार्को सेवासँग सम्बस्न्धत प्राहवहिक
कर्ाचारी र्स कार्ाहवहि बर्ोहजर् अवहि तोकी
करारर्ा राख्न सक्नेछः
(क) इस्जजहनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धत
(ख) कृहष सेवासँग सम्बस्न्धत
(ग) पशु सेवासँग सम्बस्न्धत
(घ) वन सेवासँग सम्बस्न्धत
(ङ) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बस्न्धत
(छ) अन्य कुनै प्राहवहिक सेवासँग सम्बस्न्धत ।
४. छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः दफा ३ बर्ोहजर्का प्राहवहिक
कर्ाचारी कार्ाा िर्िे करारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको िाहग
सूहचकरण तिा छनौट सम्बन्धी व्यवथिा दे िार्
बर्ोहजर् हुनेछः
(१) प्राहवहिक कर्ाचारीको अनुसूहच- १ बर्ोहजर् स्वीकृत
कार्ा हववरण बर्ोहजर् पद वा सेवा क्षेत्र तिा
सम्बस्न्धत सेवा सर्ूिको र्ोग्यता, पाररश्रहर्क, सेवा
शता सर्ेत तोकी सम्बस्न्धत कार्ाा िर्को सूचनापाटी,
वेभसाईट तिा अन्य कुनै सावाजहनक थििर्ा

अनुसूची-२ बर्ोहजर्को ढाँ चार्ा कम्तीर्ा १५ (पन्ध्र)
हदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ ।
(२) आवेदन फारार्को नर्ूना अनुसूची- ३ बर्ोहजर्
हुनेछ । आवेदन दस्तुर गाउँ पाहिकाबाट हनिाा रण भए
बर्ोहजर् हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोहजर् पना आएका आवेदनिरु
दे िार्को आिारर्ा दफा ५ को सहर्हतिे र्ूल्याङ्कन
गरी सुहचकृत गनुापनेछ :
क. शैहिक र्ोग्यता िापत -६० (साठी) अंक,
(हवहशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रिर् श्रेणी वापत ५५,
स्ितीर् श्रेणी वापत ५०, तृतीर् श्रेणी वापत ४५,
(हत्रभुवन हवश्वहवद्यािर्को अंक गणनाका आिारर्ा)
।
ख. कार्म अनुभि िापत -१० (दश) अंक (प्रहत वषा २
अंकको दरिे, प्रर्ाहणत हववरण संिग्न भएको
हुनुपने) ।
ग. स्थानीर् बाहसन्दािाई दे िार् बमोहिम -१०
(दश) अंक
१. सम्बस्न्धत गाउँ पाहिकाको बाहसिा भएर्ा - १०
अंक
२. सम्बस्न्धत हजल्लाको बाहसिा भएर्ा - ५ अंक

घ. अन्तिाताममा अहिकतम २० अंक । र्स अनुसार
अकं प्रदान गदाा न्युनतर् ८ (आि) र अहिकतर् १४
(चौि) को सीर्ाहभत्र रिी प्रदान गनुा पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोहजर् आवेदन र्ाग गदाा प्राहवहिक
कार्ा (इस्जजहनर्ररं ङ, स्वास्थ्य तिा पशु हचहकत्सा
िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िाहग आवश्यक पने
व्यवसाहर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरे का
व्यस्क्तिे र्ात्र आवेदन हदन सक्नेछन् ।
५. अन्तिामताम र सूहचकरण सहमहतः र्ाग पद संख्याका
आिारर्ा कार्ाहवहिको दफा (४) को उपदफा (३)
बर्ोहजर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्मेदवारिाई
प्रारस्म्भक छनौट गना र अन्तवाा ताा सर्ेत हिई
सूहचकरणको हसफाररस गना दे िार्को अन्तरवाताा तिा
सूहचकरण सहर्हत रिनेछः
(क) प्रर्ुख प्रशासकीर् अहिकृत
संर्ोजक
(ख) अध्यक्षिे तोकेको हवषर् हवज्ञको रुपर्ा
सरकारी सेवाको अहिकृत स्तरको कर्ाचारी
-

सदस्य

(ग) गाउँ पाहिकाको हवषर्गत शाखा प्रर्ुख सदस्य

६. सूहचकरणको हििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोहजर्
सबैभिा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदवारिरु दफा ५
बर्ोहजर्को

सहर्हतको

हसफाररसको

आिारर्ा

कार्ाा िर्िे उम्मेदवारिरुको रोि नम्बर, नार् िर,
िे गाना, कार् गना तोहकएको शाखा आहद सर्ेत
उल्लेख गरी र्ोग्यताक्रर् अनुसार सूहचकरणको
हववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोहजर् सूहचकरण प्रकाशन गदाा पद
संख्या भिा दोव्बर संख्यार्ा वैकस्िक उम्मेदवारको
सूची सर्ेत प्रकाशन गनुापनेछ र हसफाररश भएका
उम्मेदवारिरुको सूची सूचना पाटीर्ा सर्ेत टाँ स
गनुापनेछ ।
तर आवेदन नै कर् परे को अवथिार्ा कर् उम्मेदवार
सुहचकरण गना सहकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोहजर्का र्ोग्यताक्रर्र्ा रिे का
उम्मेदवारिाई हछटो सञ्चार र्ाध्यर्बाट जानकारी
गराई सोको अहभिेख सर्ेत राख्नुपनेछ ।
७. करार गनेः (१) कार्ाा िर्िे सूहचकृत गरे का र्ुख्य
उम्मेदवारिाई ७ (सात) हदनको म्याद हदई करार गना
सूचना हदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोहजर्को अविी हभत्र करार
सम्झौतागना

आउने

सूहचकृत

उम्मेदवार

सँग

कार्ाा िर्िे अनुसूची - १ बर्ोहजर्को कार्ा -हववरण
सहित अनुसूची -४ बर्ोहजर्को ढाँ चार्ा करार
गनुापनेछ । उक्त अवहि हभत्र सम्पका राख्न नआएर्ा
क्रर्शः वैकस्िक उम्मेदवारिाई सूचना हदई करार
गना सहकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोहजर् करार गरे पश्चात अनुसूची -५
बर्ोहजको

पत्र

कार्ाािर्िे

प्राहवहिक

कर्ाचारीिाईहदनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोहजर् कार्ाािर्िे कार्ा हववरण हदँ दा
हवषर्गत शाखा सर्ेत तोकी कार्र्ा िगाउनु पनेछ ।
(५) र्स कार्ाहवहि बर्ोहजर् करार गदाा सार्ान्यत
आहिाक वषाको श्रावण १ (एक) दे स्ख अको वषाको
असारसम्मका िाहग र्ात्र करार गनुा पनेछ । तर उक्त
पदिे गनुापने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ाा प्त नभएर्ा
वा कार्ा प्रारम्भ नै नभएको अवथिार्ा थिानीर् तििे
कार्को बोझ र अविी िे री करारको अविी घटाउन
सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोहजर् एक आहिाक वषाको हनस्म्त
सेवा करारर्ा हिएको व्यस्क्तिाई पुनः अको वषाको
िाहग सेवा करारर्ा हिनुपरे र्ा पुनः पररक्षण, छनौट र
शुरू करार सरि र्ाहन सम्झौता गररनेछ । तर
हनजको कार् सन्तोषजनक भएर्ा र हनजवाट पुनः

सेवा हिनुपने अवथिा भएर्ा गाउँ कार्ापाहिकाको
हनणार् अनुसार प्रर्ुख प्रशासकीर् अहिकृतिे करार
नहवकरण गरी पुन करार सम्झौता गना सक्नेछ ।
(७) प्राहवहिक कर्ाचारीिे स्वेच्छािे करार हनरन्तरता गना
नचािे र्ा

कम्तीर्ा

१

(एक)

र्हिना

अगाडी

कार्ाा िर्र्ा हिस्खत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ ।
र्सरी जानकारी नगराई करार अन्त गरी कार्
छोडे र्ा त्यस्तो व्यस्क्तिाई पुनःकरारर्ा कार् गने
अवसर हदईनेछैन।
(८) र्स दफा हवपररतको अवहि उल्लेख गरी वा करारर्ा
उल्लेख भए भिा बढी रकर् भुक्तानी हदएर्ा त्यसरी
अवहि उल्लेख गने वा रकर् भुक्तानी गने कर्ाचारीको
तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र
हवभागीर् कारवािी सर्ेत गररनेछ ।
८. कार्म शतम, पाररश्रहमक र अिहि :

(१) र्स कार्ाहवहि

बर्ोहजर् सेवा करार सम्झौता गररएका प्राहवहिक
कर्ाचारीको र्ाहसक पाररश्रहर्क सम्बस्न्धत ति वा
पदको शुरु तिब स्केिर्ा नबढ् ने गरी करार
सम्झौतार्ा उल्लेख भए बर्ोहजर् हुनेछ । थिानीर्
भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाि सरकारको दर रे ट
बर्ोहजर् करारर्ा उल्लेख भए अनुसार थिानीर् भत्ता
उपिब्ध गराउन सहकनेछ ।

(२) कार्ाा िर्िे कार्ा -हववरणर्ा उल्लेख भए बर्ोहजर्
प्रगहतको थििगत वा वस्तुगत प्रहतवेदनका आिारर्ा
कार्ा सम्पादन अनुसार करारर्ा उल्लेख गरी भ्रर्ण
भत्ता वा हफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्लेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता,
हफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सहकने
छै न् ।
(३)

कार्ाा िर्िे

करारका

प्राहवहिक

कर्ाचारीको

पाररश्रहर्क भुक्तानी गदाा हनजिे र्हिनाभरी गरे को
कार्को हववरण (Time Sheet) सहितको प्रहतवेदन
तर्ार गना िगाई सम्बस्न्धत हवषर्गत शाखाको
हसफाररशको आिारर्ा र्ात्र भुक्तानी गनुा पनेछ ।
(४) र्स कार्ाहवहि बर्ोहजर् प्राहवहिक कर्ाचारीिे
करारर्ा कार् गरे कै आिारर्ा पहछ कुनै पहन पदर्ा
अथिार्ी वा थिार्ी हनर्ुक्ती हुनाका िाहग कुनै पहन
दाबी गना पाउँ ने छै न ।
(५) उपदफा (१) बर्ोहजर् करार गदाा कार् शुरु गने
हर्हत र अन्त्य गने हर्हत सर्ेत उल्लेख गनुापनेछ । तर
त्यस्तो करारको अविी एकपटकर्ा १ (एक) वषाभिा
बढी हुने छै न ।
९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाहवहि बर्ोहजर् करार गररएको
पद वा दरबिीर्ा नेपािको संहविान बर्ोहजर्

कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खहटई आएर्ा त्यस्तो
व्यस्क्तको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राहवहिक कर्ाचारीको
कार्ा सन्तोषजनक नभएको भहन कार्ारत हवषर्गत
शाखािे

प्रर्ुख

प्रशासकीर्

अहिकृत

र्ाफात

हसफाररस गरे र्ा अध्यक्षिे आवश्यक छानहवन गना
िगाई सफाइको र्ौका हदई कार्ाा िर्िे जुनसुकै
अवथिार्ा करारबाट िटाउन सहकनेछ ।
१०. हिहििः र्स कार्ाहवहि कार्ाा न्वर्न क्रर्र्ा िप व्यवथिा गनुा
परे र्ा र्स कार्ाहवहि तिा प्रचहित कानूनसँग
नबाहझने गरी गाउँ पाहिकािे आवश्यक हनणार् गना
सक्नेछ ।
११. र्सै बहमिम भएके माहननेः र्ो कार्ाहवहि जारीहुनु भिा
पहििा भएको करार हनर्ुस्क्त र्सै बर्ोहजर् भएको
र्ाहनने छ ।

अनुसूची -१
(बुँदा४.१सँग सम्बस्न्धत कार्ा हववरणको ढाँ चा)
हिहििाङ गाउँ कार्ा पाहिकाको कार्ाा िर्
पञ्चर्ी पाँ चिर
१ नं. प्रदे श नेपाि
कार्म हििरणको नमुनाः
प्राहवहिक कर्ाचारीको पद नार्ः

कार् गनुापने थिानः

प्राहवहिक कर्ाचारीको नार्ः
सुपररवेक्षकः

प्रहतवेदन पेश गनुापने अहिकारीः

कार्म हििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रर्ुख
अहिकृत

प्रशासकीर्

अनुसूची -२
(बुँदा४.१ सँग सम्बस्न्धत आवेदनको ढाँ चा)
हिहििाङ गाउँ कार्ा पाहिकको कार्ाा िर्
पञ्चर्ी पाँ चिर
१ नं. प्रदे श नेपाि
करारमा सेिा हिनेसम्बन्धी सूचना
(सुचना प्रकाहशत हर्हत : २०७ /

/

)

हिहििाङ गाउँ पाहिकाको िागी .............................. (हवषर्गत शाखा) र्ा रिने
गरी .............................................................(पद) को रुपर्ा दे िार्को संख्या र
र्ोग्यता भएको प्राहवहिक कर्ाचारी करारर्ा राख्नु पने भएकािे र्ोग्यता पुगेका
नेपािी नागररकिरुिे र्ो सू चना प्रकाहशत भएको हर्हतिे १५ (पजर) हदन हभत्र
हदनको २:०० बजेसम्म राजस्व हतरे को रहसद सहित दरखास्त हदन हुन सम्वस्न्धत
सवैको िाहग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखास्त दस्तुर,
कार्ा –हववरण,

पाररश्रहर्क,

सेवाका

शतािरु

सहितको

हवस्तृत

हववरण

कार्ाा िर्बाट वा वेवसाइट www.hilihangmun.gov.np बाट उपिब्ध हुने छ ।
पद नार्

संख्या

२.शैहिक र्ोग्यता र अनुभि:
१. नेपािी नागररक ।
२. न्यूनतर् र्ोग्यता (नेपाि सरकारवाट र्ान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यािर्वाट सम्बस्न्धत
पदको िाहग आवश्यक न्युनतर् शैहक्षक र्ोग्यता िाहशि गरे को)
३. अनुभव
४. रा.प. अनं . का िकर्ा १८ बषा पुरा भइ ३५ ननाघेका र राजपत्राकींतको
िकर्ा २१ वषा पुरा भइ ३५ बषा ननाघेका । तर र्हििाका िकर्ा ४० बषा
ननाघेका उम्मेदवारिे दरखास्त भना बािा नपने ।

५.सम्बस्न्धत पदसँग सम्बस्न्धत िाइसेन्स वा काउस्न्सिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र)
।
६. अन्य प्रचहित कानुनद्वारा अर्ोग्य नभएको ।
३. दरखास्तमा संिग्न गनुमपनेः उम्मेदवारको व्यस्क्तगत हववरण, शैहक्षक
र्ोग्यताको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप, नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाहणत
प्रहतहिहप, अनुभवको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप तिा प्रचहित ने पाि कानून बर्ोहजर्
हवहभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्यर्ा दताा भएको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप संिग्न
हुनुपनेछ । पेश गररने सबै प्रहतहिहपको पछाडी उम्मेदवार स्वर्ंिे िस्ताक्षर
गरी प्रर्ाहणत गने ।

अनुसूची -३

िािसािै स्खचेको
पासपोटा

(बुँदा४.२सँग सम्बन्धन्धत दरखास्त फाराम को ढाँसाईजको
चा)
हिहििाङ गाउँ कार्मपाहिकको कार्ाम िर्

र्ुखाकृहत दे स्खने

पञ्चमी पाँ चथर

फोटो र फारार्र्ा

१ नं. प्रदे श नेपाि

फोटो र्िाँ टास्ने र
पने
उम्मेदवारको
दस्तखत

करारको िाहग दरखास्त फाराम
(क) वैर्स्क्तक हववरण
नार्
िर

पुरै

(दे वनागरीर्ा)
(अंग्रेजी
िूिो
हिङ्ग:
अक्षरर्ा)
नागररकता नं:
जारी गने हजल्ला :
हर्हत :
थिार्ी क)
ख) न.पा./गा.हव.स.
ग) वडा नं
िे गाना हजल्ला
घ)
ङ) र्ागा/घर नं. :
च) फो नं.
टोि :
पत्राचार गने िे गाना :
ईर्ेि

गरी

बाबुको नार्, िर :

जन्म हर्हत :
(हव.सं.र्ा)
(ईस्स्व संवतर्ा)
िािको उर्ेर :
वषा
बाजेको नार्, िर :
र्हिना
(ख) शैहक्षक र्ोग्यता/ताहिर् (दरखास्त फारार् भरे को पदको िाहग चाहिने आवश्यक
न्यूनतर् शैहक्षक र्ोग्यता/ताहिर् र्ात्र उल्लेख गने )
आिश्यक
न्यूनतम
र्ोग्यता
शैहक्षक
र्ोग्यता

हिश्वहिद्यािर्/बोर्म शैहिक
/ताहिम
हदने उपाहि/ता
संस्था
हिम

संकार् श्रेणी/
प्रहतश
त

मूि
हिषर्

ताहिर्
(ग) अनुभि सम्बन्धी हििरण
कार्ामि
र्

प
द

सेिा/समूि/उपसमू श्रेणी/त
ि
ि

स्थार्ी/अस्थार्ी/क
रार

अिहि
दे
स
न्धख म्म

र्ैिे र्स दरखास्तर्ा खुिाएका सम्पूणा हववरणिरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको
सूचनाको िाहग अर्ोग्य ििररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँ टे वा िुकाएको
ििररएर्ा प्रचहित कानून बर्ोहजर् सिनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी
प्रचहित कानून तिा र्स दरखास्त फारार्का पृष्ठिरुर्ा उल्लेस्खत सबै शता तिा हनर्र्िरु
पािना गना र्जजुर गदा छु । सािै करारर्ा उल्लेस्खत शतािरु पूणा रुपर्ा पािना गनेछु र
करारको सर्र्भिा अगावै करारको अन्त्य गदाा कस्म्तर्ा ३ र्हिनाको पू वा सूचना हदई
कार्ाा िर्र्ा हनवेदन हदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सिीछाप
उम्मेदिारको दस्तखत
दार्ाँ
बार्ाँ
हमहत:
कार्ाा िर्िे भनेः

रहसद/भौचर नं. :
रोि नं. :
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नार् दरखास्त
र दस्तखतः
स्वीकृत/अस्वीकृत
हर्हत :
गनेको दस्तखत
हर्हत :
द्रष्टव्य : दरखास्त साि सूचनार्ा उल्लेस्खत िगार्त हनम्नहिस्खत कागजातिरु अहनवार्ा रुपर्ा
उम्मेदवार आफैिे प्रर्ाहणत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रहतहिहप,
(२) सर्कक्षता र सम्बि
आवश्यक पनेर्ा सो को प्रहतहिहप, (३) न्यूनतर् शैहक्षक र्ोग्यताको प्रर्ाणपत्र र चाररहत्रक
प्रर्ाणपत्रको प्रहतहिहप, प्राहवहिक कार्ा (इस्जजहनर्ररङ्ग, स्वास्थ्य तिा पशु हचहकत्सा
िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िाहग आवश्यक पने व्यवसाहर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेन्स)को
प्रहतहिहप, ताहिर् र अनुभव आवश्यक पनेर्ा सो सर्ेतको प्रहतहिहप, आहद ।

अनुसूची - ४
(बुँदा७.१सँगसम्बस्न्धतकरारसम्झौताकोढाँ चा)
करार सम्झौता
हिहििाङ गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाािर्, (र्सपहछ पहििो पक्ष भहनएको) र
....................हजल्ला, ...................नगरपाहिका/गाउँ पाहिका, वडा नं. ..... बस्ने श्री
............................................................ (र्सपहछ दोश्रो पक्ष भहनएको) का बीच
.....गाउँ पाहिकाको .................................................( पद ) को कार्काज गना
गराउन हर्हत २०७
/......./...... को हनणार् अनुसार दे िार्का कार्ा /शताको
अहिनर्ा रहि दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन र्जजुर भएकािे
र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रहत आपसर्ा बुहझ हिर्ौं हदर्ौं :
१. कामकाि सम्बन्धमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोहकएको संिग्न कार्ा
हववरण अनुसारको कार्ा पहििो पक्षिे तोकेको सर्र् र थिानर्ा उपस्थित
भई गनुा पनेछ र आवश्यकतानुसार िप कार् गनुा पनेछ ।
२. काम
गनुम
पने
स्थान:...............................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पाँउने पाररश्रहमक : प्रत्येक र्हिना व्यहतत
भएपहछ, पहििो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई र्ाहसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरे पी
रु. ..................................................................पाररश्रहर्क उपिब्ध गराउनेछ ।
४. आचरणको पािनाः दोश्रो पक्षिे हिहििाङ गाउँ पाहिकाको प्रचहित
कानूनर्ा ब्यवथिा भएका आचरण तिा अनुशासन सम्बन्धी व्यवथिािरु
पािना गनुा पने छ ।
५. हिदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजहनक हबदा बािे क अन्य कुनै पहन हकहसर्को
हबदा उपिब्ध हुने छै न । सािै कार्ाा िर्को िाहग आवश्यक परे को खण्डर्ा
हबदाको हदनर्ा पहन सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ । र्सरी सावाजहनक
हबदाको हदनर्ा कार्ाा िर्र्ा कार् िगाए बापत र्ाहसक करार रकर्को
दार्ासािीिे रकर् दोश्रो पक्षिाई हदईने छ ।
६. कार्ामिर् सम्पहिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कार्ाा िर्को चि अचि
सम्पहत्तको नोक्सानी वा हिनाहर्ना गरे र्ा सो को क्षहतपूहता वा िानी
नोक्सानीको हबगो दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई हदनु पने छ ।

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कार्ाा िर्को कागजपत्र, हजन्सी सार्ान एवं गोप्य कुरा
वा कागजात कुनै अनहिकृत व्यस्क्त वा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ाहणत
भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी नोक्सानीको
स्ततपूहता दोश्रो पक्षबाट भराईने छ र कािो सूचीर्ा सर्ेत रास्खनेछ ।
८. करार अिहिः र्ो करार २०७... ।........।..........दे स्ख िागु भई २०७.....असार
१५ सम्मको िाहग हुनेछ ।
९. कार्मसम्पादन मूल्यांकनः पहििो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन
र्ूल्यां कन गने र सो र्ूल्यां कन गदाा सािवसािी हनरन्तरता हदन उपर्ुक्त
दे स्खएर्ा कार्ाहवहिको दफा ९ बर्ोहजर् करार हनहश्चत अवहिको िाहग िप
हुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रहमक कट्टी र करार सेिाको शतमको अन्त्यः दोश्रो पक्षिे पहििो
पक्षिाई िगातार७ (सात) हदन भिा बढी उक्त से वा उपिब्ध नगराएर्ा,
सन्तोषजनक सेवा हदन नसकेर्ा अनुपस्थित रिे को अवहिको पाररश्रहर्क
दार्ासाहििे कट्टा गररनेछ र सो भिा बढी सेवा नगरे र्ा स्वतः र्ो संझौता
पहििो पक्षिे रि गरी अको ब्यवथिा गना वािा पने छै न । दोश्रो पक्षिे
शारररीक रुपर्ा अस्वथि भई वा अन्य कुनै कारणिे से वा हदन असर्िा
भएर्ा वा कार् सन्तोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बन्धी कुरािरु बराबर
उल्लघंन गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गना सक्ने छ र हनजको सट्टा
अको व्यस्क्त करारर्ा रास्ख कार् िगाउन बािा पने छै न ।
११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोहजर् कार् गरे कै आिारर्ा पहछ
कुनै पहन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी हनर्ुस्क्त हुनाका िाहग दाबी गना पाँ उने
छै न/गने छै न ।
१२. प्रचहित कानून िागू हुनेः र्स संझौतार्ा उल्लेख नभएको कुरा प्रचहित
नेपाि कानून बर्ोहजर् हुनेछ।
गाउँ पाहिकाको तफमबाट :

दोस्रो

पि

व्यन्धि):
िस्ताक्षर :

िस्ताक्षर :

नार् :

नार् :

पद :

िे गाना :

कार्ाा िर्को छापः

(करार

गने

अनुसूची -५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बन्धन्धत करार सूचनापत्रको ढाँचा)
हिहििाङ गाउँ कार्मपाहिकको कार्ाम िर्
पञ्चमी पाँ चथर
१ नं. प्रदे श नेपाि

च.नं.

हर्हतः २०७

।

। प.सं.
श्री ........................................,
िे गाना .........................
हवषर्ः करार सम्बन्धमा ।
तपाईिाई हर्हत

२०७...।....।... हनणार्ानुसार सूहचकरण गररए

बर्ोहजर्

............................(पदको नार् वा कार्) का िाहग र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौता)
बर्ोहजर् हर्हत २०७....।....।... दे स्ख २०७....।.....।.... सम्म करारर्ा रास्खएको हुँ दा
संिग्न कार्ाशता अनुरुप आफनो कार् इर्ािारीपूवाक र व्यवसाहर्क र्ूल्य
र्ान्यता अनु रुप गनुा हुन जानकारी गराइजछ ।
सािै आफ्नो कार् कताव्य पािना गदाा र्स गाउँ पाहिकाको कर्ाचारीिे
पािना गनुापने आचार संहिता र आचरणको सर्ेत पररपािना हुन जानकारी
गराइजछ ।
...................................
प्रर्ुख प्रशासकीर् अहिकृत
बोिाथमः

श्री आहिाक प्रशासन शाखाःप्रर्ाहणत िाहजर/Time Sheet सहितको प्रहतवेदन
का आिारर्ा सम्झौता बर्ोहजर्को रकर् र्ाहसक रूपर्ा उपिब्ध
गराउनुहुन।
श्री प्रशासन शाखाः िाहजरीको व्यवथिा हुन ।
श्री वडा कार्ाा िर्,....................................
गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाा िर् ।

