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भाग –
हिहििाङ गाउँ पाहिका
हिलििाङ गाउँ पालिकामा करारमा प्राविधिक कममचारी व्यिस्थापन गने
सम्बन्िीकायमविधि, २०७५
गाउँ पाहिकाबाट स्वीकृ त हिहत : @)&% /)%/)^
प्रिाहिकरि हिहत : @)&% /)%/)^

हिहििाङ गाउँपाहिकािे उपिब्ध गराउने सेवा प्रवाि र हवकास हनर्ााणको कार्ािाई
व्र्वहथित र प्रभावकारी बनाउन र्स गाउँपाहिकाको िाहग नेपाि सरकारिे थवीकृत गरे को
कर्ाचारी दरवहददको अहधनर्ा रहि प्राहवहधक कर्ाचारीको ररक्त पदर्ा करार सम्झौताका

आधारर्ा सेवा करारर्ा हिने कार्ािाई व्र्वहथित गनाका िाहग हिहििाङ गाउँपाहिकाको
प्रशासकीर् कार्ाहवहध (हनर्हर्त गने) ऐन २०७५ को दफा ४ को अहधनर्ा रिी
गाँउकार्ापाहिकािे र्ो कार्ाहवहध थवीकृत गरी जारी गरे को छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
क. र्स कार्ाहवहधको नार् "हिहििाङ गाउँपाहिकार्ा करारर्ा प्राहवहधक कर्ाचारी
व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाहवहध, २०७५" रिेको छ ।
ख. र्ो कार्ाहवहध कार्ापाहिकािे हनणार् गरे को हर्हतबाट प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषाः हवषर् वा प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा र्स कार्ाहवहधर्ाक. "अध्र्क्ष" भदनािे गाउँपाहिकाको अध्र्क्ष सम्झनु पदाछ ।
ख. "ऐन" भदनािे “थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदाछ ।
ग. "कार्ाहवहध" भदनािे “हिहििाङ गाउँपाहिकार्ा करारर्ा प्राहवहधक कर्ाचारी
व्र्वथिापन सम्बदधी कार्ाहवहध, २०७५” सम्झनुपदाछ ।
घ. "कार्ाािर्" भदनािे गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाािर् सम्झनु पदाछ ।
ङ. "प्राहवहधक कर्ाचारी" भदनािे दफा ३(२) बर्ोहजर् प्राहवहधक सेवा उपिब्ध
गराउने गरी व्र्वथिा भएका कर्ाचारी सम्झनपु दाछ ।
च. "सहर्हत" भदनािे दफा ५ बर्ोहजर् गहित अदतवाताा तिा सहू चकरण सहर्हत सम्झनु
पदाछ ।
३.कार्यक्षिक्षि लागू हुने िेत्र र सेिाः (१) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा
८३ को उपदफा (७) तिा थिानीर् तिर्ा सेवा प्रवाि सम्बदधी व्र्वथिाको
दफा १५(४) बर्ोहजर् प्राहवहधक कर्ाचारी करारर्ा राख्ने प्रर्ोजनको िाहग र्ो
कार्ाहवहध थवीकृत गरी िागू गररएको छ ।

(२) कार्ाािर्िे देिार्को सेवासँग सम्बहदधत प्राहवहधक कर्ाचारी र्स कार्ाहवहध
बर्ोहजर् अवहध तोकी करारर्ा राख्न सक्नेछः
(क) इहदजहनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बहदधत
(ख) कृहष सेवासँग सम्बहदधत
(ग) पशु सेवासँग सम्बहदधत
(घ) वन सेवासँग सम्बहदधत
(ङ) थवाथ्र् सेवासँग सम्बहदधत
(छ) अदर् कुनै प्राहवहधक सेवासँग सम्बहदधत ।
४. छनौट सम्बन्िी व्र्िस्ाः दफा ३ बर्ोहजर्का प्राहवहधक कर्ाचारी कार्ाािर्िे करारर्ा
राख्ने प्रर्ोजनको िाहग सहू चकरण तिा छनौट सम्बदधी व्र्वथिा देिार्
बर्ोहजर् िुनेछः
(१) प्राहवहधक कर्ाचारीको अनुसूक्षि- १ बर्ोहजर् थवीकृत कार्ा हववरण बर्ोहजर्
पद वा सेवा क्षेत्र तिा सम्बहदधत सेवा सर्िू को र्ोग्र्ता, पाररश्रहर्क, सेवा शता
सर्ेत तोकी सम्बहदधत कार्ाािर्को सचू नापाटी, वेभसाईट तिा अदर् कुनै
सावाजहनक थििर्ा अनसु चू ी-२ बर्ोहजर्को ढाँचार्ा कम्तीर्ा १५ (पदर)
हदनको सचू ना प्रकाशन गनापु नेछ ।
(२) आवेदन फारार्को नर्नू ा अनसु चू ी- ३ बर्ोहजर् िुनेछ । आवेदन दथतरु
गाउँपाहिकाबाट हनधाारण भए बर्ोहजर् िुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोहजर् पना आएका आवेदनिरु देिार्को आधारर्ा दफा ५ को
सहर्हतिे र्ल्ू र्ाङ्कन गरी सहु चकृत गनापु नेछ :
क. शैक्षिक र्ोग्र्ता िापत -६० (साठी) अंक, (हवहशष्ट श्रेणी वापत ६०,
प्रिर् श्रेणी वापत ५५, हितीर् श्रेणी वापत ५०, ततृ ीर् श्रेणी वापत ४५,
(हत्रभवु न हवश्वहवद्यािर्को अंक गणनाका आधारर्ा) ।

ख. कार्य अनुभि िापत -१० (दश) अक
ं (प्रहत वषा २ अक
ं को दरिे,
प्रर्ाहणत हववरण सि
ं ग्न भएको िुनपु ने) ।
ग. स्ानीर् बाक्षसन्दालाई देहार् बमोक्षिम -१० (दश) अंक
१. सम्बहदधत गाउँपाहिकाको बाहसददा भएर्ा - १० अंक
२. सम्बहदधत हजल्िाको बाहसददा भएर्ा - ५ अक
ं
घ. अन्तिातायमा अक्षिकतम २० अंक । र्स अनसु ार अकं प्रदान गदाा दर्नु तर्
८ (आि) र अहधकतर् १४ (चौध) को सीर्ाहभत्र रिी प्रदान गनाु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बर्ोहजर् आवेदन र्ाग गदाा प्राहवहधक कार्ा (इहदजहनर्ररंङ,
थवाथ्र् तिा पशु हचहकत्सा िगार्तका अदर् क्षेत्र) का िाहग आवश्र्क
पने व्र्वसाहर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस) प्राप्त गरे का व्र्हक्तिे र्ात्र आवेदन
हदन सक्नेछन् ।
५. अन्तिायताय र सूक्षिकरण सक्षमक्षतः र्ाग पद संख्र्ाका आधारर्ा कार्ाहवहधको दफा (४)
को उपदफा (३) बर्ोहजर् उच्चतर् अंक प्राप्त गरे का उम्र्ेदवारिाई प्रारहम्भक
छनौट गना र अदतवााताा सर्ेत हिई सहू चकरणको हसफाररस गना देिार्को
अदतरवाताा तिा सहू चकरण सहर्हत रिनेछः
(क) प्रर्ख
संर्ोजक
ु प्रशासकीर् अहधकृत
(ख) अध्र्क्षिे तोके को हवषर् हवज्ञको रुपर्ा सरकारी सेवाको
अहधकृत थतरको कर्ाचारी
सदथर्
(ग) गाउँपाहिकाको हवषर्गत शाखा प्रर्ख
सदथर्
ु
६. सूक्षिकरणको क्षििरण प्रकाशन गने : (१) दफा ४ बर्ोहजर् सबैभददा बढी अक
ं प्राप्त गने
उम्र्ेदवारिरु दफा ५ बर्ोहजर्को सहर्हतको हसफाररसको आधारर्ा
कार्ाािर्िे उम्र्ेदवारिरुको रोि नम्बर, नार् िर, िे गाना, कार् गना तोहकएको

शाखा आहद सर्ेत उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रर् अनसु ार सहू चकरणको हववरण
प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोहजर् सहू चकरण प्रकाशन गदाा पद संख्र्ा भददा दोव्बर
संख्र्ार्ा वैकहल्पक उम्र्ेदवारको सचू ी सर्ेत प्रकाशन गनापु नेछ र हसफाररश
भएका उम्र्ेदवारिरुको सचू ी सचू ना पाटीर्ा सर्ेत टाँस गनापु नेछ ।
तर आवेदन नै कर् परे को अवथिार्ा कर् उम्र्ेदवार सहु चकरण गना सहकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोहजर्का र्ोग्र्ताक्रर्र्ा रिेका उम्र्ेदवारिाई हछटो सञ्चार
र्ाध्र्र्बाट जानकारी गराई सोको अहभिेख सर्ेत राख्नपु नेछ ।
७. करार गनेः (१) कार्ाािर्िे सहू चकृत गरे का र्ख्ु र् उम्र्ेदवारिाई ७ (सात) हदनको म्र्ाद
हदई करार गना सचू ना हदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोहजर्को अवधी हभत्र करार सम्झौतागना आउने सहू चकृत
उम्र्ेदवार सँग कार्ाािर्िे अनसु चू ी - १ बर्ोहजर्को कार्ा-हववरण सहित
अनसु चू ी -४ बर्ोहजर्को ढाँचार्ा करार गनापु नेछ । उक्त अवहध हभत्र सम्पका
राख्न नआएर्ा क्रर्शः वैकहल्पक उम्र्ेदवारिाई सचू ना हदई करार गना
सहकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोहजर् करार गरे पश्चात अनसु चू ी -५ बर्ोहजको पत्र कार्ाािर्िे
प्राहवहधक कर्ाचारीिाईहदनपु नेछ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोहजर् कार्ाािर्िे कार्ाहववरण हदँदा हवषर्गत शाखा सर्ेत
तोकी कार्र्ा िगाउनु पनेछ ।
(५) र्स कार्ाहवहध बर्ोहजर् करार गदाा सार्ादर्त आहिाक वषाको श्रावण १ (एक)
देहख अको वषाको असारसम्र्का िाहग र्ात्र करार गनाु पनेछ । तर उक्त पदिे
गनापु ने कार् सर्ाप्त भएर्ा वा पर्ााप्त नभएर्ा वा कार्ा प्रारम्भ नै नभएको
अवथिार्ा थिानीर् तििे कार्को बोझ र अवधी िेरी करारको अवधी घटाउन
सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बर्ोहजर् एक आहिाक वषाको हनहम्त सेवा करारर्ा हिएको
व्र्हक्तिाई पनु ः अको वषाको िाहग सेवा करारर्ा हिनपु रे र्ा पनु ः पररक्षण,
छनौट र शरू
ु करार सरि र्ाहन सम्झौता गररनेछ । तर हनजको कार्
सदतोषजनक भएर्ा र हनजवाट पनु ः सेवा हिनपु ने अवथिा भएर्ा गाउँ
कार्ापाहिकाको हनणार् अनसु ार प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अहधकृतिे करार
नहवकरण गरी पनु करार सम्झौता गना सक्नेछ ।
(७) प्राहवहधक कर्ाचारीिे थवेच्छािे करार हनरदतरता गना नचािेर्ा कम्तीर्ा १
(एक) र्हिना अगाडी कार्ाािर्र्ा हिहखत रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ ।
र्सरी जानकारी नगराई करार अदत गरी कार् छोडेर्ा त्र्थतो व्र्हक्तिाई
पनु ःकरारर्ा कार् गने अवसर हदईनेछैन।
(८) र्स दफा हवपररतको अवहध उल्िेख गरी वा करारर्ा उल्िेख भए भददा बढी
रकर् भक्त
ु ानी हदएर्ा त्र्सरी अवहध उल्िेख गने वा रकर् भक्त
ु ानी गने
कर्ाचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असि
ू उपर गररनेछ र हवभागीर्
कारवािी सर्ेत गररनेछ ।
८. कार्य शतय, पाररश्रक्षमक र अिक्षि : (१) र्स कार्ाहवहध बर्ोहजर् सेवा करार सम्झौता
गररएका प्राहवहधक कर्ाचारीको र्ाहसक पाररश्रहर्क सम्बहदधत ति वा पदको
शरुु तिब थके िर्ा नबढ्ने गरी करार सम्झौतार्ा उल्िेख भए बर्ोहजर् िुनेछ ।
थिानीर् भत्ता पाउने थिानर्ा नेपाि सरकारको दर रे ट बर्ोहजर् करारर्ा
उल्िेख भए अनसु ार थिानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सहकनेछ ।
(२) कार्ाािर्िे कार्ा-हववरणर्ा उल्िेख भए बर्ोहजर् प्रगहतको थििगत वा
वथतगु त प्रहतवेदनका आधारर्ा कार्ा सम्पादन अनसु ार करारर्ा उल्िेख गरी
भ्रर्ण भत्ता वा हफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतार्ा उल्िेख नगररएको भ्रर्ण भत्ता, हफल्ड भत्ता वा अदर्
भत्ता उपिब्ध गराउन सहकने छै न् ।

(३) कार्ाािर्िे करारका प्राहवहधक कर्ाचारीको पाररश्रहर्क भक्त
ु ानी गदाा हनजिे
र्हिनाभरी गरे को कार्को हववरण (Time Sheet) सहितको प्रहतवेदन तर्ार
गना िगाई सम्बहदधत हवषर्गत शाखाको हसफाररशको आधारर्ा र्ात्र भक्त
ु ानी
गनाु पनेछ ।
(४) र्स कार्ाहवहध बर्ोहजर् प्राहवहधक कर्ाचारीिे करारर्ा कार् गरे कै आधारर्ा
पहछ कुनै पहन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी हनर्क्त
ु ी िुनाका िाहग कुनै पहन दाबी
गना पाउँने छै न ।
(५) उपदफा (१) बर्ोहजर् करार गदाा कार् शरुु गने हर्हत र अदत्र् गने हर्हत सर्ेत
उल्िेख गनापु नेछ । तर त्र्थतो करारको अवधी एकपटकर्ा १ (एक) वषाभददा
बढी िुने छै न ।
९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्ाहवहध बर्ोहजर् करार गररएको पद वा दरबददीर्ा नेपािको
संहवधान बर्ोहजर् कर्ाचारी सर्ार्ोजन भई खहटई आएर्ा त्र्थतो व्र्हक्तको
करार थवतः अदत्र् िुनेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको प्राहवहधक कर्ाचारीको कार्ा सदतोषजनक नभएको
भहन कार्ारत हवषर्गत शाखािे प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अहधकृत र्ाफा त हसफाररस
गरे र्ा अध्र्क्षिे आवश्र्क छानहवन गना िगाई सफाइको र्ौका हदई
कार्ाािर्िे जनु सक
ु ै अवथिार्ा करारबाट िटाउन सहकनेछ ।
१०. क्षिक्षििः र्स कार्ाहवहध कार्ाादवर्न क्रर्र्ा िप व्र्वथिा गनाु परे र्ा र्स कार्ाहवहध तिा
प्रचहित काननू सँग नबाहझने गरी गाउँपाहिकािे आवश्र्क हनणार् गना सक्नेछ
।
११. र्सै बक्षमिम भएके माक्षननेः र्ो कार्ाहवहध जारीिुनु भददा पहििा भएको करार हनर्हु क्त
र्सै बर्ोहजर् भएको र्ाहनने छ ।

अनसु चू ी -१
(बँदु ा४.१सँग सम्बहदधत कार्ा हववरणको ढाँचा)
हिहििाङ गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाािर्
पञ्चर्ी पाँचिर
१ नं. प्रदेश नेपाि
कार्य क्षििरणको नमुनाः
प्राहवहधक कर्ाचारीको पद नार्ः
प्राहवहधक कर्ाचारीको नार्ः
सपु ररवेक्षकः
कार्य क्षििरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

कार् गनापु ने थिानः
प्रहतवेदन पेश गनापु ने अहधकारीः

प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अहधकृ त

अनसु चू ी -२
(बँदु ा४.१ सँग सम्बहदधत आवेदनको ढाँचा)
हिहििाङ गाउँ कार्ापाहिकको कार्ाािर्
पञ्चर्ी पाँचिर
१ नं. प्रदेश नेपाि
करारमा सेिा क्षलनेसम्बन्िी सूिना
(सचु ना प्रकाहशत हर्हत : २०७ / / )
हिहििाङ गाउँपाहिकाको िागी .............................. (हवषर्गत शाखा) र्ा रिने गरी
.............................................................(पद) को रुपर्ा देिार्को संख्र्ा र र्ोग्र्ता भएको प्राहवहधक कर्ाचारी
करारर्ा राख्नु पने भएकािे र्ोग्र्ता पगु क
े ा नेपािी नागररकिरुिे र्ो सचू ना प्रकाहशत भएको हर्हतिे १५ (पदर) हदन
हभत्र हदनको २:०० बजेसम्र् राजथव हतरे को रहसद सहित दरखाथत हदन िुन सम्वहदधत सवैको िाहग र्ो सचू ना
प्रकाशन गररएको छ । र्सको फारार्, दरखाथत दथतरु , कार्ा–हववरण, पाररश्रहर्क, सेवाका शतािरु सहितको हवथतृत
हववरण कार्ाािर्बाट वा वेवसाइट www.hilihangmun.gov.np बाट उपिब्ध िुनेछ ।
पद नार्
सख्ं र्ा

२.शैक्षिक र्ोग्र्ता र अनुभि:
१. नेपािी नागररक ।
२. दर्नू तर् र्ोग्र्ता (नेपाि सरकारवाट र्ादर्ता प्राप्त हवश्वहवद्यािर्वाट सम्बहदधत पदको िाहग आवश्र्क दर्नु तर्
शैहक्षक र्ोग्र्ता िाहशि गरे को)
३. अनभु व
४. रा.प. अनं. का िकर्ा १८ बषा परु ा भइ ३५ ननाघेका र राजपत्राकींतको िकर्ा २१ वषा परु ा भइ ३५ बषा ननाघेका
। तर र्हििाका िकर्ा ४० बषा ननाघेका उम्र्ेदवारिे दरखाथत भना बाधा नपने ।
५.सम्बहदधत पदसँग सम्बहदधत िाइसेदस वा काउहदसिर्ा दताा भएको (प्रर्ाणपत्र) ।
६. अदर् प्रचहित काननु द्वारा अर्ोग्र् नभएको ।

३. दरखासतमा सल
ं ग्न गनयुपनेः उम्र्ेदवारको व्र्हक्तगत हववरण, शैहक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप, नेपािी
नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप, अनभु वको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप तिा प्रचहित नेपाि काननू
बर्ोहजर् हवहभदन काउहदसि वा पररषद् वा अदर्र्ा दताा भएको प्रर्ाहणत प्रहतहिहप संिग्न िुनपु नेछ । पेश गररने
सबै प्रहतहिहपको पछाडी उम्र्ेदवार थवर्ंिे िथताक्षर गरी प्रर्ाहणत गने ।

अनस
ु ूिी -३
(बुुँदा४.२सुँग सम्बक्षन्ित दरखासत फाराम को ढाुँिा)
क्षहक्षलहाङ गाउुँ कार्यपाक्षलकको कार्ायलर्
पञ्िमी पाुँि्र
१ नं. प्रदेश नेपाल

िािसािै
हखचेको
पासपोटा साईजको पुरै
र्ख
ु ाकृ हत देहखने फोटो
र्िाँ टाथने र फोटो र
फारार्र्ा पने गरी
उम्र्ेदवारको दथतखत

करारको लाक्षग दरखासत फाराम
(क) वैर्हक्तक हववरण
नार् िर (देवनागरीर्ा)
(अग्रं ेजी िूिो अक्षरर्ा)
हिङ्ग:
नागररकता न:ं
जारी गने हजल्िा :
हर्हत :
थिार्ी
क)
ख) न.पा./गा.हव.स.
ग) वडा नं
िे गाना
हजल्िा
घ) टोि ङ) र्ागा/घर नं. :
च) फो नं.
:
पत्राचार गने िे गाना :
ईर्ेि
बाबक
जदर् हर्हत :
(हव.सं.र्ा)
(ईहथव संवतर्ा)
ु ो नार्, िर :
बाजेको नार्, िर :
िािको उर्ेर :
वषा
र्हिना
(ख) शैहक्षक र्ोग्र्ता/ताहिर् (दरखाथत फारार् भरे को पदको िाहग चाहिने आवश्र्क दर्नू तर् शैहक्षक र्ोग्र्ता/ताहिर् र्ात्र
उल्िेख गने)
आिश्र्क न्र्ूनतम क्षिश्वक्षिद्यालर्/बोर्य/ताक्षलम शैक्षिक
सक
श्रेणी/प्रक्षत मूल
ं ार्
र्ोग्र्ता
क्षदने संस्ा
उपाक्षि/ताक्षलम
शत
क्षिषर्

शैहक्षक र्ोग्र्ता
ताहिर्
(ग) अनभ
ु ि सम्बन्िी क्षििरण
अिक्षि
कार्ायलर्

पद

सेिा/समूह/उपसमूह श्रेणी/तह

स्ार्ी/अस्ार्ी/करार
देक्षख

सम्म

र्ैिे र्स दरखाथतर्ा खि
ु ाएका सम्पणू ा हववरणिरु सत्र् छन् । दरखाथत बझु ाएको पदको सचू नाको िाहग अर्ोग्र् ििररने गरी कुनै
सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा िक
ु ाएको ििररएर्ा प्रचहित काननू बर्ोहजर् सिनेछु/बझु ाउनेछु । उम्र्ेदवारिे पािना गने भनी
प्रचहित काननू तिा र्स दरखाथत फारार्का पृष्ठिरुर्ा उल्िेहखत सबै शता तिा हनर्र्िरु पािना गना र्दजरु गदाछु । सािै करारर्ा
उल्िेहखत शतािरु पणू ा रुपर्ा पािना गनेछु र करारको सर्र्भददा अगावै करारको अदत्र् गदाा कहम्तर्ा ३ र्हिनाको पवू ा सचू ना हदई
कार्ाािर्र्ा हनवेदन हदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्र्ाप्िे सहीछाप
उम्मेदिारको दसतखत
दार्ाुँ

बार्ाुँ

क्षमक्षत:
कार्ाािर्िे भनेः
रहसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखाथत अथवीकृ त भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गनेको नार् र दथतखतः
हर्हत :

दरखाथत थवीकृ त/अथवीकृ त
गनेको दथतखत
हर्हत :

द्रष्टव्र् : दरखाथत साि सचू नार्ा उल्िेहखत िगार्त हनम्नहिहखत कागजातिरु अहनवार्ा रुपर्ा उम्र्ेदवार आफै िे प्रर्ाहणत गरी पेश गनाु
पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रहतहिहप, (२) सर्कक्षता र सम्बि आवश्र्क पनेर्ा सो को प्रहतहिहप, (३)
दर्नू तर् शैहक्षक र्ोग्र्ताको प्रर्ाणपत्र र चाररहत्रक प्रर्ाणपत्रको प्रहतहिहप, प्राहवहधक कार्ा (इहदजहनर्ररङ्ग, थवाथ्र् तिा पशु हचहकत्सा
िगार्तका अदर् क्षेत्र) का िाहग आवश्र्क पने व्र्वसाहर्क प्रर्ाणपत्र (िाईसेदस)को प्रहतहिहप, ताहिर् र अनुभव आवश्र्क पनेर्ा सो
सर्ेतको प्रहतहिहप, आहद ।

अनस
ु ि
ू ी-४
(बँदु ा७.१सँगसम्बहदधतकरारसम्झौताकोढाँचा)
करार सम्झौता
हिहििाङ गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाािर्, (र्सपहछ पहििो पक्ष भहनएको) र ....................हजल्िा,
...................नगरपाहिका/गाउँपाहिका, वडा नं. ..... बथने श्री ............................................................
(र्सपहछ दोश्रो पक्ष भहनएको) का बीच .....गाउँपाहिकाको .................................................( पद ) को
कार्काज गना गराउन हर्हत २०७ /......./...... को हनणार् अनसु ार देिार्का कार्ा/शताको अहधनर्ा रहि दोश्रो पक्षिे
पहििो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन र्दजरु भएकािे र्ो करारको संझौता गरी एक/एक प्रहत आपसर्ा बहु झ हिर्ौं
हदर्ौं :
१. कामकाि सम्बन्िमा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोहकएको संिग्न कार्ा हववरण अनसु ारको कार्ा पहििो पक्षिे
तोके को सर्र् र थिानर्ा उपहथित भई गनाु पनेछ र आवश्र्कतानसु ार िप कार् गनाु पनेछ ।
२. काम गनयु पने स्ान:...............................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पाुँउने पाररश्रक्षमक : प्रत्र्ेक र्हिना व्र्हतत भएपहछ, पहििो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई
र्ाहसक रुपर्ा रु. ...................(अक्षरे पी रु. ..................................................................पाररश्रहर्क
उपिब्ध गराउनेछ ।
४. आिरणको पालनाः दोश्रो पक्षिे हिहििाङ गाउँपाहिकाको प्रचहित काननू र्ा ब्र्वथिा भएका आचरण तिा
अनश
ु ासन सम्बदधी व्र्वथिािरु पािना गनाु पनेछ ।
५. क्षिदाः दोस्रो पक्षिाई साबाजहनक हबदा बािेक अदर् कुनै पहन हकहसर्को हबदा उपिब्ध िुने छै न । सािै
कार्ाािर्को िाहग आवश्र्क परे को खण्डर्ा हबदाको हदनर्ा पहन सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ । र्सरी
सावाजहनक हबदाको हदनर्ा कार्ाािर्र्ा कार् िगाए बापत र्ाहसक करार रकर्को दार्ासािीिे रकर् दोश्रो
पक्षिाई हदईनेछ ।
६. कार्ायलर् सम्पक्षिको सुरिाः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को चि अचि सम्पहत्तको नोक्सानी वा हिनाहर्ना गरे र्ा
सो को क्षहतपहू ता वा िानी नोक्सानीको हबगो दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई हदनु पनेछ ।
७. गोप्र्ताः दोस्रो पक्षिे कार्ाािर्को कागजपत्र, हजदसी सार्ान एवं गोप्र् कुरा वा कागजात कुनै अनहधकृ त
व्र्हक्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रर्ाहणत भएर्ा दोस्रो पक्षिाई करारबाट िटाई सोबाट भएको िानी
नोक्सानीको हततपहू ता दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सचू ीर्ा सर्ेत राहखनेछ ।
८. करार अिक्षिः र्ो करार २०७... ।........।..........देहख िागु भई २०७.....असार १५ सम्र्को िाहग िुनेछ ।
९. कार्यसम्पादन मूल्र्ांकनः पहििो पक्षिे दोस्रो पक्षको कार्ा सम्पादन र्ल्ू र्ांकन गने र सो र्ल्ू र्ांकन गदाा
सािवसािी हनरदतरता हदन उपर्क्त
ु देहखएर्ा कार्ाहवहधको दफा ९ बर्ोहजर् करार हनहश्चत अवहधको िाहग िप
िुन सक्नेछ ।
१०. पाररश्रक्षमक कट्टी र करार सेिाको शतयको अन््र्ः दोश्रो पक्षिे पहििो पक्षिाई िगातार७ (सात) हदन भददा
बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएर्ा, सदतोषजनक सेवा हदन नसके र्ा अनपु हथित रिेको अवहधको पाररश्रहर्क

दार्ासाहििे कट्टा गररनेछ र सो भददा बढी सेवा नगरे र्ा थवतः र्ो संझौता पहििो पक्षिे रि गरी अको ब्र्वथिा
गना वाधा पने छै न । दोश्रो पक्षिे शारररीक रुपर्ा अथवथि भई वा अदर् कुनै कारणिे सेवा हदन असर्िा भएर्ा
वा कार् सदतोषजनक नभएर्ा वा आचरण सम्बदधी कुरािरु बराबर उल्िघनं गरे र्ा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि
गना सक्नेछ र हनजको सट्टा अको व्र्हक्त करारर्ा राहख कार् िगाउन बाधा पने छै न ।
११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षिे र्स करार बर्ोहजर् कार् गरे कै आधारर्ा पहछ कुनै पहन पदर्ा अथिार्ी वा थिार्ी
हनर्हु क्त िुनाका िाहग दाबी गना पाँउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रिक्षलत कानून लागू हुनेः र्स संझौतार्ा उल्िेख नभएको कुरा प्रचहित नेपाि काननू बर्ोहजर् िुनेछ।
गाउुँपाक्षलकाको तफय बाट :
िथताक्षर :
नार् :
पद :
कार्ाािर्को छापः

दोस्रो पि (करार गने व्र्क्षि):
िथताक्षर :
नार् :
िे गाना :

अनस
ु ि
ू ी -५
(बुुँदा ७.२ सुँग सम्बक्षन्ित करार सूिनापत्रको ढाुँिा)
क्षहक्षलहाङ गाउुँ कार्यपाक्षलकको कार्ायलर्
पञ्िमी पाुँि्र
१ नं. प्रदेश नेपाल

च.न.ं
प.सं.

हर्हतः २०७

।

।

श्री ........................................,
िे गाना .........................
हवषर्ः करार सम्बन्िमा ।
तपाईिाई हर्हत २०७...।....।... हनणार्ानसु ार सहू चकरण गररए बर्ोहजर् ............................(पदको नार् वा कार्)
का िाहग र्सैसाि सि
ं ग्न करार (सम्झौता) बर्ोहजर् हर्हत २०७....।....।... देहख २०७....।.....।.... सम्र् करारर्ा
राहखएको िुदँ ा संिग्न कार्ाशता अनरुु प आफनो कार् इर्ाददारीपवू क
ा र व्र्वसाहर्क र्ल्ू र् र्ादर्ता अनरुु प गनािु ुन
जानकारी गराइदछ ।
सािै आफ्नो कार् कताव्र् पािना गदाा र्स गाउँपाहिकाको कर्ाचारीिे पािना गनापु ने आचार सहं िता र
आचरणको सर्ेत पररपािना िुन जानकारी गराइदछ ।
...................................
प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अहधकृ त
बोिा्यः
श्री आहिाक प्रशासन शाखाःप्रर्ाहणत िाहजर/Time Sheet सहितको प्रहतवेदन का आधारर्ा सम्झौता बर्ोहजर्को
रकर् र्ाहसक रूपर्ा उपिब्ध गराउनिु ुन।
श्री प्रशासन शाखाः िाहजरीको व्र्वथिा िुन ।
श्री वडा कार्ाािर्,....................................
गाउँ कार्ापाहिकाको कार्ाािर् ।
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