बराहताल गाउँ पाललकामा करारमा प्रालिलधक तथा श्रेलिलिलहन कममचारी व्यिस्थापन गने
सम्बन्धी कायमलिलध, २०७५
बराहताल गाईँ पाललकाले ईपलब्ध गराईने सेवा प्रवाह र लवकास लनमाा णको काया लाइ व्यवलथथत र प्रभावकारी बनाईन
यस
गाईँ पाललकाको लालग प्रालवधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका अधारमा सेवा करारमा ललने काया लाइ
व्यवलथथत गना का लालग बराहताल गाईँ काया पाललकाले लमलत २०७५/०३ /३० गते यो काया लवलध थवीकृ त गरी जारी गरे को छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यस काया लवलधको नाम " बराहताल गाउँ पाललकामा करारमा प्रालिलधक तथा श्रेिीलिलहन
सम्बन्धी कायमलिलध, २०७५" रहेको छ ।
ख. यो काया लवलध काया पाललकाले थवीकृत गरे को लमलतबाट प्रारम्भ हु नेछ ।

कममचारी व्यिस्थापन

२. पररभाषाः
लवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा यस काया लवलधमाक. "ऄध्यक्ष" भन्नाले “गाईँ पाललकाको ऄध्यक्ष” सम्झनु पदा छ ।
ख. "ऐन" भन्नाले “थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पदा छ ।
ग. "काया लवलध" भन्नाले “बराहताल गाईँ पाललकामा करारमा प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारी व्यवथथापन सम्बन्धी
काया लवलध, २०७५” सम्झनु पदा छ ।
घ.
"कायाा लय" भन्नाले गाईँ काया पाललकाको कायाा लय सम्झनु पदा छ ।
ङ. "प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारी" भन्नाले दफा ३
(२) बमोलजम प्रालवलधक सेवा तथा श्रेणीलवलहन पदमा ईपलब्ध
गराईने गरी व्यवथथा भएका कमा चारी सम्झनु पदा छ ।
च. "सलमलत" भन्नाले दफा ५ बमोलजम गलित छनौट तथा लसफाररस सलमलत सम्झनु पदा छ ।
३. कायमलिलध लागू हुने िेत्र र सेिाः
(१) थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ८३ को ईपदफा (७) र (८) तथा
थथानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवथथाको दफा १५(४) बमोलजम प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारी करारमा राख्ने
प्रयोजनको लालग यो काया लवलध थवीकृत गरी लागू गररएको छ ।
(२) कायाा लयले दे हायको सेवासँग सम्बलन्धत प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारी यस काया लवलध
बमोलजम ऄवलध तोकी करारमा राख्न सक्नेछः
(क) आलन्जलनयररङ्ग सेवासँग सम्बलन्धत
(ख) कृलष सेवासँग सम्बलन्धत
(ग) पशु सेवासँग सम्बलन्धत
(घ) वन सेवासँग सम्बलन्धत
(ङ) थवाथ्य सेवासँग सम्बलन्धत
(ज) श्रेणीलवलहन कायाा लय सहयोगी पदसँग सम्बलन्धत ।
(झ) ऄन्य कुनै प्रालवलधक सेवासँग सम्बलन्धत ।
४.

छनौट सम्बन्धी व्यिस्थाः दफा (३) बमोलजमका प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारी कायाा लयले करारमा राख्ने
प्रयोजनको लालग सूलचकरण तथा छनौट सम्बन्धी व्यवथथा दे हाय बमोलजम हु नेछः
(१) प्रालवलधक तथा श्रेणीलवलहन कमा चारीको ऄनुसलू च - १ बमोलजम थवीकृ त काया लववरण बमोलजम पद वा सेवा क्षेत्र तथा
सम्बलन्धत सेवा समूहको योग्यता , पाररश्रलमक, सेवा शता समेत तोकी सम्बलन्धत कायाा लयको सूचनापाटी, वेभसाइट तथा
ऄन्य कुनै सावा जलनक थथलमा ऄनुसच
ू ी - २ बमोलजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्र) लदनको सूचना प्रकाशन गनुापनेछ ।
(२) अवेदन फारामको नमूना ऄनुसच
ू ी - ३ बमोलजम हु नेछ । अवेदन दथतुर गाईँ पाललकाबाट लनधाा रण भए बमोलजम हु नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम पना अएका अवेदनहरु दे हायको अधारमा दफा ५ को सलमलतले मूल्याङ्कन गरी सुलचकृ त गनुापनेछ :
क) शैलक्षक योग्यता वापत - ६० (सािी) ऄंक,


ऄंक ऄंलकत थतर लनधाा रण पद्धती भएको लवश्वलवद्यालयको हकमा (लवलशष्ट श्रेणी वापत ६०, प्रथम श्रेणी वापत
५५, लद्धतीय श्रेणी वापत ५०, तृतीय श्रेणी वापत ४५, (लत्रभुवन लवश्वलवद्यालयको ऄंक गणनाका अधारमा) ।
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तर श्रेणी लबलहन कमा चारीको हकमा कक्षा ८ को प्रमाण पत्रलाइ अधार लीनेछ


ऄक्षर ऄंलकत थतर लनधाा रण पद्धती भएका लवश्वलवद्यालयको हकमा (३.५ दे लख ४ सम्म ६०, ३ दे लख ३.५ सम्म
५५, २.५ दे लख ३ सम्म ५०, ऄन्य ४५)
ख) काया ऄनुभव वापत (सूचना ऄनुसारको न्यूनतम शैलक्षक योग्यता हाँलसल गरे पश्चात) १५ (पन्र) ऄंक (प्रलत वषा
३ ऄंकको दरले, प्रमालणत लववरण संलग्न भएको हु नुपने) ।
ग) थथानीय बालसन्दा भएमा - ५ (पाच) ऄंक
घ) छोटो सूचीमा प्रकाशनको लालग ईलिणाका न्युनतम ५५ ऄंक प्राप्त गरे को हनुपने ।
ङ.) प्रालबलधक कमा चारीको हकमा लललखत परीक्षाको पुणाां क - १०० हु नेछ भने श्रेणी लबलहन कमा चारीको हकमा
ऄन्तवाा ताको ऄंक भार १०० पुणाां कको ललआनेछ ।
च. ऄन्तवाताा मा ऄलधकतम ऄंक- २० ऄंक । यस ऄनुसार ऄकं प्रदान गदाा न्युनतम ८ (अि) र ऄलधकतम १४ (चौध)
र श्रेणी लवलहनको हकमा न्युनतम ४०(चाललस) र ऄलधकतम ७०(सिरी) को सीमालभत्र रही प्रदान गनुापनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोलजम अवेदन माग गदाा प्रालवलधक काया (आलन्जलनयररं ग , थवाथ्य तथा पशु लचलकत्सा लगायतका ऄन्य
क्षेत्र) का लालग अवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरे का व्यलक्तले मात्र अवेदन लदन सक्नेछन् ।
५. छनौट तथा लसफाररस सलमलतः
(१)
माग पद संख्याका अधारमा काया लवलधको दफा (४) को ईपदफा (३) बमोलजम
ईम्मेदवारको सुलचकरण, लललखत परीक्षा सञ्चालन र ऄन्तवाा ताा समेत ललइ लसफाररस गना दे हायको छनौट तथा लसफाररस
सलमलत रहनेछः
(क) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत
- संयोजक
(ख) नेपाल सरकारको लजल्ला थतरको सरकारी सेवाको
- सदथय
ऄलधकृत थतरको कमा चारी लवषय लवज्ञको रुपमा
(ग) गाईँ पाललकाको लवषयगत शाखा प्रमुख
-सदथय
(२) ईपदफा १ बमोलजमको सलमलतको बैिक तथा पररक्षा संचालनमा ऄध्यक्ष ईपाध्यक्षलाइ अमन्त्रण गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा १ बमोलजमको सलमलतको बैिक तथा पररक्षा सचालन समलन्ध काया लबलध अफै ब्यवलथथत गने छ भने पररक्षा
सञ्चालन खचा तथा बैिक भिा लोकसेवा अयोगले तोकेको अलथा क काया लबलध बमोलजम हु ने छ ।
६. सूलचकरिको लििरि प्रकाशन गने :
(१) दफा ४ बमोलजम सूलचकरणको लालग न्युनतम ५
५ ईलि णाा ङ्क प्राप्त गने
ईम्मेदवारहरुको दफा ५ बमोलजमको सलमलतको लसफाररसको अधारमा कायाा लयले लललखत परीक्षा प्रयोजनको लालग
ईम्मेदवारहरुको रोल नम्बर, नाम थर, िे गाना, अलद समेत ईल्लेख गरी सूलचकरणको लववरण प्रकाशन गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम छोटो सूची प्रकाशनमा सफल ईम्मेदवारको लललखत परीक्षा ललइ लललखत परीक्षामा सफल
ईम्मेदवारको ऄन्तरवाताा समेत ललइ लसफाररश गनुापनेछ ।
तर छोटो सूची प्रकाशनको लालग १ (एक) मात्र ईम्मेदवार सफल भएमा ऄन्तरवाताा मात्र ललइ र श्रेणी लवलहन कमा चारीको
हकमा ऄन्तवाा तामा ईच्तम ऄंक प्राप्त गने ईम्मेदवारी लाइ क्रमश लसफाररस गना सलकनेछ ।
७. करार गनेः
(१) कायाा लयले लसफाररस भएका मुख्य ईम्मेदवारलाइ ऄनुसच
ू ी - १ बमोलजमको काया -लववरण सलहत ऄनुसच
ू ी-4
बमोलजमको ढाँचामा करार गनुापनेछ । ईक्त ऄवलध लभत्र सम्पका राख्न नअएमा क्रमशः वैकलल्पक ईम्मेदवारलाइ सूचना लदइ
करार गना सलकनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम करार गरे पश्चात ऄनुसच
ू ी - ५ बमोलजको पत्र कायाा लयले प्रालवलधक कमा चारीलाइ लदनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोलजम कायाा लयले काया लववरण लदँदा लवषयगत शाखा समेत तोकी काममा लगाईनु पनेछ ।
(४) यस काया लवलध बमोलजम करार गदाा सामान्यत अलथा क वषा को श्रावण १ (एक) दे लख ऄको वषा को ऄसारसम्मका लालग
मात्र करार गनुा पनेछ । तर ईक्त पदले गनुापने काम समाप्त भएमा वा पयाा प्त नभएमा वा काया प्रारम्भ नै नभएको ऄवथथामा
थथानीय तहले कामको बोझ र ऄवधी हेरी करारको ऄवधी घटाईन र करारमा राख्न अवश्यक भएमा ऄवलध बढाईन
सक्नेछ ।
(५) प्रालवलधक कमा चारीले थवेच्छाले करार लनरन्तरता गना नचाहे मा कम्तीमा १ (एक) मलहना ऄगाडी कायाा लयमा लललखत
रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ । यसरी जानकारी नगराइ करार ऄन्त गरी काम छोडे मा त्यथतो व्यलक्तलाइ पुनः करारमा
काम गने ऄवसर लदइने छैन ।
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(६) यस दफा लवपररतको ऄवलध ईल्लेख गरी वा करारमा ईल्लेख भए भन्दा बढी रकम भुक्तानी लदएमा त्यसरी ऄवलध ईल्लेख
गने वा रकम भुक्तानी गने कमा चारीको तलव भिाबाट कट्टा गरी ऄसूल ईपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही समेत गररनेछ ।
८. कायम शतम , पाररश्रलमक र ऄिलध : (१) यस काया लवलध बमोलजम सेवा करार सम्झौता गररएका प्रालवलधक कमा चारीको मालसक
पाररश्रलमक सम्बलन्धत तह वा पदको शुरु तलब थकेलमा नबढ् ने गरी करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोलजम हु नेछ ।
थथानीय भिा पाईने थथानमा नेपाल सरकारको दररे ट बमोलजम करारमा ईल्लेख भए ऄनुसार थथानीय भिा ईपलब्ध गराईन
सलकनेछ ।
(२) कायाा लयले काया -लववरणमा ईल्लेख भए बमोलजम प्रगलतको थथलगत वा वथतुगत प्रलतवेदनका अधारमा काया
सम्पादन ऄनुसार करारमा ईल्लेख गरी भ्रमण भिा वा लफल्ड भिा ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।
तर करार सम्झौतामा ईल्लेख नगररएको भ्रमण भिा, लफल्ड भिा वा ऄन्य भिा ईपलब्ध गराईन लनयुक्त कमा चारीले
द
वी गना पाईने छैन ।
(३) यस काया लवलध बमोलजम प्रालवलधक कमा चारीले करारमा काम गरे कै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄथथायी वा थथायी
लनयुक्ती हु नाका लालग कुनै पलन दाबी गना पाईँ ने छैन ।
(६) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाा काम शुरु गने लमलत र ऄन्त्य गने लमलत समेत ईल्लेख गनुापनेछ। तर त्यथतो करारको
ऄवधी एक पटकमा १ (एक) वषा भन्दा बढी हु ने छैन ।
९. करार समाप्तीः (१) यस काया लवलध बमोलजम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको संलवधान बमोलजम कमा चारी
समायोजन भइ खलटइ अएमा त्यथतो व्यलक्तको करार थवतः ऄन्त्य हु नेछ ।
(२) करार सम्झौता गररएको श्रेणीलवलहन वा प्रालवलधक कमा चारीको काया सन्तोषजनक नभएको भलन काया रत लवषयगत
शाखा वा कायाा लयले लसफाररश गरे मा ऄध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतले अवश्यक छानलवन गना लगाइ सफाआको
मौका लदइ कायाा लयले जुनसुकै ऄवथथामा करारबाट हटाईन सलकनेछ ।
१०. लिलिधः यस काया लवलध कायाा न्वयन क्रममा थप व्यवथथा गनुा परे मा यस काया लवलध तथा प्रचललत कानूनसँग नबालझने गरी
गाईँ पाललकाले अवश्यक लनणा य गना सक्नेछ ।
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ऄनुसच
ू ी-१
(बुँदा ४.१ सँग सम्बलन्धत काया लववरणको ढाँचा)

बराहताल गाईँ काया पाललकाको कायाा लय
कुनाथरी, सुखेत
कणाा ली प्रदे श, नेपाल
कायम लििरिको नमुनाः
कमा चारीको पद नामः
काम गनुापने थथानः
कमा चारीको नामः
सुपररवेक्षकः
प्रलतवेदन पेश गनुापने ऄलधकारीः
कायम लििरिः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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ऄनुसच
ू ी-२
(बुँदा ४.१सँग सम्बलन्धत अवेदनको ढाँचा)
बराहताल गाईँ काया पाललकाको कायाा लय
कुनाथरी, सुखेत
कणाा ली प्रदे श, नेपाल
करारमा सेिामा ललने सम्बन्धी सूचना
(सुचना प्रकालशत लमलत : २०७ / / )
यस गाईँ पाललकाको लागी दे हायको संख्या र योग्यता भएको प्रालवलधक कमा चारी करारमा राख्नु पने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली
नागररकहरुले यो सूचना प्रकालशत भएको लमलतले १५ (पन्र) लदन लभत्र यस कायाा लयमा दरखाथत लदन हु न सम्वलन्धत सवैको लालग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ । यसको फाराम , दरखाथत दथतुर , काया लववरण, पाररश्रलमक, सेवाका शता हरु सलहतको लवथतृत लववरण कायाा लयबाट वा
वेवसाआट www.barahatalmun.gov.np बाट ईपलब्ध हु नेछ ।
पद नाम
संख्या

२. शैलिक योग्यता र ऄनुभि (नमुना) :
१. नेपाली नागररक ।
२. न्यूनतम योग्यता (सम्बलन्धत पदको न्युनतम योग्यता)
३. ऄनुभवीलाइ लवशेष ग्राहयता लदइनेछ ।
४. ऄलधकृत थतरको कमा चारीको ईमेर २१ वषा ईमेर पुरा भइ ३५ वषा ननाघेको हु नुपने ।(मलहलाको हकमा ४० वषा)
४. सहायक थतरको कमा चारी १८वषा ईमेर पुरा भइ ३५ वषा ननाघेको हु नुपने ।(मलहलाको हकमा ४० वषा)
५. काईलन्सलमा दताा भएको प्रमाणपत्र (काईलन्सल दताा प्रमाण पत्र चालहनेको हकमा)
६. ऄन्य प्रचललत कानुनद्वारा ऄयोग्य नभएको ।
३. दरखास्तमा संलग्न गनुमपनेः ईम्मे दवारको व्यलक्तगत लववरण, शैलक्षक योग्यताको प्रमालणत प्रलतलललप, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको
प्रमालणत प्रलतलललप, ऄनुभवको प्रमालणत प्रलतलललप तथा प्रचललत नेपाल कानून बमोलजम लवलभन्न काईलन्सल वा पररषद् वा ऄन्यमा दताा
भएको प्रमालणत प्रलतलललप संलग्न हु नुपनेछ । पेश गररने सबै प्रलतलललपको पछाडी ईम्मे दवार थवयंले हथताक्षर गरी प्रमालणत गने ।
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ऄनुसच
ू ी-३
(बुँदा ४.२ सँग सम्बलन्धत दरखाथत फारामको ढाँचा)
बराहताल गाईँ काया पाललकाको कायाा लय
कुनाथरी, सुखेत
कणाा ली प्रदे श, नेपाल

हाऱसाऱै खिचेको
पासपोर्ट साईजको पुरै
मुिाकृति दे खिने
फोर्ो यहाॉ र्ास्ने र
फोर्ो र फाराममा

करारको लालग दरखास्त फाराम
lj1fkg g+=

(क) वैयलक्तक लववरण
नाम थर

पने गरी उम्मेदवारऱे

kb M

दस्ििि

(देवनागरीमा)
(ऄंग्रेजी िू लो ऄक्षरमा)

ललङ्ग:
नागररकता नं:
जारी गने लजल्ला :
लमलत :
थथायी िे गाना
क) लजल्ला
ख) न.पा./गा.लव.स.
ग) वडा नं
घ) टोल :
ङ) मागा /घर नं. :
च) फो नं.
पत्राचार गने िे गाना :
इमेल
बाबुको नाम, थर :
जन्म लमलत :
(लव.सं.मा)
(इलथव संवतमा)
बाजेको नाम, थर :
हालको ईमेर :
वषा
मलहना
(ख) शैलक्षक योग्यता/ताललम (दरखाथत फाराम भरे को पदको लालग चालहने अवश्यक न्यूनतम शैलक्षक योग्यता/ताललम मात्र ईल्लेख गने)
अिश्यक न्यूनतम
योग्यता
शैलक्षक योग्यता

लिश्वलिद्यालय/बोर्म/ताललम लदने संस्था

शैलिक उपालध/ताललम

संकाय

श्रेिी/प्रलतशत

मूल लिषय

ताललम
(ग) ऄनुभि सम्बन्धी लििरि
कायामलय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेिी/तह

स्थायी/ऄस्थायी/करार

ऄिलध
देलख

सम्म

मैले यस दरखाथतमा खुलाएका सम्पूणा लववरणहरु सत्य छन् । दरखाथत बुझाएको पदको सूचनाको लालग ऄयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको
िहररएमा प्रचललत कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाईनेछु । ईम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखाथत फारामका पृष्ठहरुमा ईल्लेलखत सबै शता तथा लनयमहरु पालना
गना मन्जुर गदा छु । साथै करारमा ईल्लेलखत शता हरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा ऄगावै करारको ऄन्त्य गदाा कलम्तमा ३ मलहनाको पूवा सूचना लदइ कायाा लयमा लनवेदन
लदनेछु ।
उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदिारको दस्तखत
दायाँ
बायाँ

लमलत:
कायाा लयले भनेः
रलसद/भौचर नं. :
दरखाथत ऄथवीकृ त भए सो को कारण :
दरखाथत रुजु गनेको नाम र दथतखतः
लमलत :

रोल नं. :

दरखाथत थवीकृ त/ऄथवीकृ त गनेको
दथतखत
लमलत :
रष्टव्य : दरखाथत साथ सूचनामा ईल्लेलखत लगायत लनम्नलललखत कागजातहरु ऄलनवाया रुपमा ईम्मेदवार अफै ले प्रमालणत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप , (२) समकक्षता र सम्बद्ध अवश्यक पनेमा सो को प्रलतलललप , (३) न्यूनतम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक
प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, प्रालवलधक काया (आलन्जलनयररङ्ग , थवाथ्य तथा पशु लचलकत्सा लगायतका ऄन्य क्षेत्र) का लालग अवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स)को
प्रलतलललप, ताललम र ऄनुभव अवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलललप, अलद ।

6

ऄनुसूची - ४
(बुँदा ७.१ सँग सम्बलन्धत करार सम्झौताको ढाँचा)
करार सम्झौता

बराहताल गाईँ पाललका गाईँ काया पाललकाको
कायाा लय, (यसपलछ पलहलो पक्ष भलनएको) र ....................लजल्ला
,
...................नगरपाललका/गाईँ पाललका, वडा नं. ..... बथने श्री ............................................................ (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच
बराहताल गाईँ पाललकाको .................................................पदको कामकाज गना गराईन लमलत .............. ......./......
/
को लनणा य ऄनुसार दे हायका
काया /शता को ऄलधनमा रलह दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाइ सेवा ईपलब्ध गराईन मन्जुर भएकाले यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत अपसमा
बुलझ ललयौं लदयौं :
१. कामकाज सम्बन्धमा :
दोस्रो पक्षले अफुलाइ तोलकएको संलग्न काया लववरण ऄनुसारको काया पलहलो पक्षले तोकेको समय र
थथानमा ईपलथथत भइ सम्पादन गनुा पनेछ र अवश्यकतानुसार कायाा लयले तोकेको थप काम गनुा पनेछ ।
२. काम गनुम पने स्थान
:.........................................................................................।
३. करारमा काम गरे बापत पाउने पाररश्रलमक :
प्रत्येक मलहना व्यलतत भएपलछ , पलहलो पक्षले दोश्रो पक्षलाइ मालसक रुपमा रु. ........
(ऄक्षरे पी रु. ........................................पाररश्रलमक ईपलब्ध गराईनेछ र कायाा लयको काममा काया क्षेत्रभन्दा बालहर जानु परे मा
लनयमानुसार दैलनक भ्रमण भिा ईपलब्ध गराईनेछ ।
४. अचरिको पालनाः
दोश्रो पक्षले बराहताल गाईँ पाललकाको प्रचललत कानूनमा ब्यवथथा भएका अचरण तथा ऄनुशासन सम्बन्धी
व्यवथथाहरु पालना गनुा पनेछ ।
५. लिदाः
दोस्रो पक्षलाइ साबा जलनक लबदा बाहे क मलहनाको १ लदन भैपरी लबदा ईपलब्ध हु ने छ ।
६. कायामलय सम्पलिको सुरिाः
दोस्रो पक्षले कायाा लयको चल ऄचल सम्पलिको नोक्सानी वा लहनालमना गरे मा सो को क्षलतपूलता वा हानी
नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाइ लदनु पनेछ ।
७. गोप्यताः
दोस्रो पक्षले कायाा लयको कागजपत्र, लजन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागजात कुनै ऄनलधकृत व्यलक्त वा दे शलाइ ईपलब्ध
गराएको प्रमालणत भएमा दोस्रो पक्षलाइ करारबाट हटाइ सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपुलता दोश्रो पक्षबाट भराइनेछ र कालो
सूचीमा समे त रालखनेछ ।
८. करार ऄिलधः
यो करार ..............।........।..........दे लख लागु भइ ..................ऄसार मसान्त सम्मको लालग हु नेछ ।
९. कायमसम्पादन मूल्यांकनः
पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षको काया सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाा सालवसाली लनरन्तरता लदन
ईपयुक्त दे लखएमा काया लवलधको दफा ९ बमोलजम करार लनलश्चत ऄवलधको लालग थप हु न सक्नेछ ।
१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शतमको ऄन््यः
दोश्रो पक्षले पलहलो पक्षलाइ लगातार ७ (सात) लदन भन्दा बढी ईक्त सेवा ईपलब्ध
नगराएमा, सन्तोषजनक सेवा लदन नसकेमा ऄनुपलथथत रहे को ऄवलधको पाररश्रलमक दामासालहले कट्टा गररनेछ र ७ (सात) लदन भन्दा
बढी सेवा नगरे मा थवतः यो संझौता पलहलो पक्षले रद्ध गरी ऄको ब्यवथथा गना वाधा पने छैन । दोश्रो पक्षले शारररीक रुपमा ऄथवथथ भइ
वा ऄन्य कुनै कारणले सेवा लदन ऄसमथा भएमा वा काम सन्तोषजनक नभएमा वा अचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर ईल्लघंन गरे मा
दोश्रो पक्षसंगको संझौता रद्ध गना सक्नेछ र लनजको सट्टा ऄको व्यलक्त करारमा रालख काम लगाईन बाधा पने छैन ।
११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पक्षले यस करार बमोलजम काम गरे कै अधारमा पलछ कुनै पलन पदमा ऄथथायी वा थथायी लनयुलक्त हु नाका लालग
दाबी गना पाईने छैन/गने छैन ।
१२. प्रचललत कानून लागू हुनेः यस संझौतामा ईल्लेख नभएको कुरा प्रचललत नेपाल कानून बमोलजम हु नेछ ।
गाउँ पाललकाको तफमबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यलि):

हथताक्षर : हथताक्षर :
नाम : नाम :
पद : िे गाना :
कायाा लयको छापः
लमलत :
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ऄनुसच
ू ी-५
(बुँदा ७.२ सँग सम्बलन्धत करार सूचना पत्रको ढाँचा)

बराहताल गाईँ काया पाललकाको कायाा लय
कुनाथरी, सुखेत
कणाा ली प्रदे श, नेपाल

च.नं.
प.सं.

लमलतः

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

लवषयः करार सम्बन्धमा ।
तपाइलाइ छनौट तथा लसफाररस सलमलतको लसफाररस बमोलजम यस कायाा लयको लमलत २०७...।....।... लनणा यानुसार ............................
(पदको नाम वा काम) का लालग यसैसाथ संलग्न करार (सम्झौता) बमोलजम लमलत २०७....।....।... दे लख २०७....।.....।.... सम्म करारमा
रालखएको हु ँदा संलग्न काया शता ऄनुरुप अफनो काम आमान्दारीपूवाक र व्यवसालयक मूल्य मान्यता ऄनुरुप गनुाहुन जानकारी
गराआन्छ ।
साथै अफ्नो काम कता व्य पालना गदाा यस गाईँ पाललकाको कमा चारीले पालना गनुापने अचार संलहता र अचरणको समेत
पररपालना हु न जानकारी गराआन्छ ।
.....................
प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत
बोधाथमः
श्री अलथा क प्रशासन शाखाः प्रमालणत हालजर/Time Sheet सलहतको प्रलतवेदनका अधारमा सम्झौता बमोलजमको रकम मालसक
रूपमा ईपलब्ध गराईनुहुन ।
श्री प्रशासन शाखाः हालजरीको व्यवथथा हु न ।
श्री वडा कायाा लय, ....................................
गाईँ काया पाललकाको कायाा लय ।
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