लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लकाको करारमा 4ा5व7धक कम9चार; <यव>थापन गनA सCबEधी काय95व7ध, २०७५
लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लकाले उपल4ध गराउने सेवा 9वाह र ;वकास <नमा=णको काय=लाई AयविCथत र
9भावकारG बनाउन यस गाउँ पा3लकाको लाIग नेपाल सरकारले Cवीकृत गरे को कम=चारG दरविMदको अIधनमा
रहG 9ा;वIधक कम=चारGको OरPत पदमा करार सQझौताका आधारमा सेवा करारमा 3लने काय=लाई AयविCथत
गन=का लाIग लो–घेकर दामोदरकु-ड गाँउ काय=पा3लकाले 3म<त २०७५।

।

मा यो काय=;वIध Cवीकृत गरG

जारG गरे कोछ ।
१.

संOPQत नाम र 4ारCभः
क.

यस

काय=;वIधको

नाम

"लो–घेकर

दामोदरकु-ड

गाउँ पा3लकामा

करारमा

9ा;वIधक

कम=चारG

AयवCथापन सQबMधी काय=;वIध, २०७५" रहे को छ ।
ख. यो काय=;वIध काय=पा3लकाले <नण=य गरे को 3म<तबाट 9ारQभ हुनेछ ।
२.

पUरभाषाः ;वषय वा 9संगले अकc अथ= नलागेमा यस काय=;वIधमाक.

"अeयf" भMनाले gमशः गाउँ पा3लकाको अeयfको 9मख
ु सQझनु पद= छ ।

ख.

"ऐन" भMनाले “Cथानीय सरकार सlचालन ऐन, २०७४” सQझनु पद= छ ।

ग.

"काय=;वIध" भMनाले "लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लकामा करारमा 9ा;वIधक कम=चारG AयवCथापन
सQबMधी काय=;वIध, २०७५" सQझनु पद= छ ।

घ.

"काया=लय" भMनाले गाउँ काय=पा3लकाको काया=लय सQझनु पद= छ ।

ङ.

"9ा;वIधक कम=चारG" भMनाले दफा ३(२) बमोिजम 9ा;वIधक सेवा उपल4ध गराउने गरG AयवCथा
भएका कम=चारG सQझनु पद= छ ।

च.
३.

"स3म<त" भMनाले दफा ५ बमोिजम गuठत अMतवाता= तथा सIू चकरण स3म<त सQझनु पद= छ ।

काय95व7ध लागू हुने PेZ र सेवाः (१) Cथानीय सरकार सlचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा
(७) तथा Cथानीय तहमा सेवा 9वाह सQबMधी AयवCथाको दफा १५(४) बमोिजम 9ा;वIधक कम=चारG
करारमा राzे 9योजनको लाIग लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लका fे{मा यो काय=;वIध Cवीकृत गरG
लागू गOरएको छ ।
(२) काया=लयले दे हायको सेवासँग सQबिMधत 9ा;वIधक कम=चारG यस काय=;वIध बमोिजम अवIध
तोक| करारमा राz सPनेछः
(क) इिMज<नयOर~ग सेवासँग सQबिMधत
(ख) कृ;ष सेवासँग सQबिMधत
(ग) पशु सेवासँग सQबिMधत
(घ) वन सेवासँग सQबिMधत

(ङ) CवाC•य सेवासँग सQबिMधत
(च) सच
ू ना तथा सlचार 9;वIधसँग सQविMधत
(छ) अMय कुनै 9ा;वIधक सेवासँग सQबिMधत ।
४.

छनौट सCबEधी <यव>थाः दफा ३ बमोिजमका 9ा;वIधक कम=चारG काया=लयले करारमा राzे 9योजनको
लाIग सIू चकरण तथा छनौट सQबMधी AयवCथा दे हाय बमोिजम हुनेछः
(१) 9ा;वIधक कम=चारGको अनस
ु Iू च - १ बमोिजम Cवीकृत काय= ;ववरण बमोिजम पद वा सेवा fे{
तथा सQबिMधत सेवा समह
ू को यो•यता, पाOर‚3मक, सेवा शत= समेत तोक| सQबिMधत काया=लयको
सच
ू नापाटG, वेभसाईट तथा अMय कुनै साव=ज<नक Cथलमा अनस
ु च
ू ी - २ बमोिजमको ढाँचामा कQतीमा
१५ (पM„) uदनको सच
ू ना 9काशन गनप
ु= न…छ ।
(२) आवेदन फारामको नमन
ू ा अनस
ु च
ू ी - ३ बमोिजम हुनेछ । आवेदन दCतरु गाउँ पा3लकाबाट
<नधा=रण भए बमोिजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पन= आएका आवेदनह† दे हायको आधारमा दफा ५ को स3म<तले
म‡
ू या~कन गरG सIु चकृत गनप
ु= न…छ :
क. शै‰fक यो•यता वापत - ६० (साठ‹) अंक, (;व3शŒट ‚ेणी वापत ६०, 9थम ‚ेणी वापत ५५,
•Iधतीय ‚ेणी वापत ५०, तत
ु न ;व•व;व•यालयको अंक
ृ ीय ‚ेणी वापत ४५, (Ž{भव
गणनाका आधारमा) ।
ख. काय= अनभ
ु व वापत - १० (दश) अंक (9<त वष= २ अंकको दरले, 9मा•णत ;ववरण संल•न
भएको हुनप
ु न…) ।
ग. Cथानीय बा3सMदालाई दे हाय बमोिजम - १० (दश) अंक
१. सQबिMधत गाउँ पा3लका/नगरपा3लकाको बा3सMदा भएमा - १० अंक
२. सQबिMधत िज‡लाको बा3सMदा भएमा - ५ अंक
घ. अMतवाता=मा अIधकतम २० अंक । यस अनस
ु ार अकं 9दान गदा= Mयन
ु तम ८ (आठ) र
अIधकतम १४ (चौध) को सीमा3भ{ रहG 9दान गनप
ु= न…छ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम आवेदन माग गदा= 9ा;वIधक काय= (इिMज<नयOरंग, CवाC•य तथा पशु
Iच’क“सा लगायतका अMय fे{) का लाIग आव•यक पन… Aयवसा<यक 9माणप{ (लाईसेMस) 9ा”त गरे का
AयिPतले मा{ आवेदन uदन सPनेछन ् ।

५.

अEतवा9ता9 र स7ू चकरण स3मaतः माग पद सं–याका आधारमा काय=;वIधको दफा (४) को उपदफा (३)
बमोिजम उ—चतम अंक 9ा”त गरे का उQमेदवारलाई 9ारिQभक छनौट गन= र अMतवा=ता= समेत 3लई
सIू चकरणको 3सफाOरस गन= दे हायको अMतरवाता= तथा सIू चकरण स3म<त रहनेछः

(क) 9मख
ु 9शासक|य अIधकृत

-

संयोजक

-

सदCय

-

सदCय

(ख) अeयfले तोकेको (;वषय ;व˜ वा अMय)
सरकारG सेवाको अIधकृत Cतरको कम=चारG
(ग)

गाउँ पा3लकाको ;वषयगत शाखा 9मख
ु वा

9मख
ु 9शासक|य अIधकृतले तोकेको सQविMधत कम=चारG
६.

स7ू चकरणको 5ववरण 4काशन गनA : (१) दफा ४ बमोिजम सबैभMदा बढG अंक 9ा”त गन… उQमेदवारह†
दफा ५ बमोिजमको स3म<तको 3सफाOरसको आधारमा काया=लयले उQमेदवारह†को रोल नQबर, नाम थर,
ठे गाना, काम गन= तो’कएको शाखा आuद समेत उ‡लेख गरG यो•यताgम अनस
ु ार सIू चकरणको ;ववरण
9काशन गन…छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सIू चकरण 9काशन गदा= पद सं–या भMदा दोAबर सं–यामा वैकि‡पक
उQमेदवारको सच
ू ी समेत 9काशन गनप
ु= न…छ र 3सफाOरश भएका उQमेदवारह†को सच
ू ी सच
ू ना पाटGमा
समेत टाँस गनप
ु= न…छ ।
तर आवेदन नै कम परे को अवCथामा कम उQमेदवार सIु चकरण गन= स’कनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका यो•यताgममा रहे का उQमेदवारलाई <छटो सlचार माeयमबाट
जानकारG गराई सोको अ3भलेख समेत राzुपन…छ ।

७.

करार गनAः (१) काया=लयले सIू चकृत गरे का म–
ु य उQमेदवारलाई ७ (सात) uदनको Qयाद uदई करार गन=
सच
ू ना uदनप
ु न…छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवधी 3भ{ करार सQझौता गन= आउने सIू चकृत उQमेदवारसँग
काया=लयले अनस
ु च
ू ी - १ बमोिजमको काय=-;ववरण सuहत अनस
ु च
ू ी - ४ बमोिजमको ढाँचामा करार
गनप
ु= न…छ । उPत अवIध 3भ{ सQपक= राz नआएमा gमशः वैकि‡पक उQमेदवारलाई सच
ू ना uदई करार
गन= स’कनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम करार गरे प•चात अनस
ु च
ू ी - ५ बमोिजको प{ काया=लयले 9ा;वIधक
कम=चारGलाई uदनप
ु न…छ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम काया=लयले काय=;ववरण uदँ दा ;वषयगत शाखा समेत तोक| काममा
लगाउनु पन…छ ।
(५) यस काय=;वIध बमोिजम करार गदा= सामाMयत आIथ=क वष=को ‚ावण १ (एक) दे •ख अकc
वष=को असारसQमका लाIग मा{ करार गनु= पन…छ । तर उPत पदले गनप
ु= न… काम समा”त भएमा वा
पया=”त नभएमा वा काय=9ारQभ नै नभएको अवCथामा Cथानीय तहले कामको बोझ र अवधी हे रG
करारको अवधी घटाउन सPनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम एक आIथ=क वष=को <निQत सेवा करारमा 3लएको AयिPतलाई पन
ु ः अकc
वष=को लाIग सेवा करारमा 3लनु परे मा पन
ु ः पOरfण, छनौट र श™
ु करार सरह मा<न सQझौता गOरनेछ
।

(७) 9ा;वIधक कम=चारGले Cवे—छाले करार <नरMतरता गन= नचाहे मा कQतीमा १ (एक) मuहना
अगाडी काया=लयमा 3ल•खत †पमा जानकारG गराउनु पन…छ । यसरG जानकारG नगराई करार अMत गरG
काम छोडेमा “यCतो AयिPतलाई पन
ु ः करारमा काम गन… अवसर uदईने छै न ।
(८) यस दफा ;वपOरतको अवIध उ‡लेख गरG वा करारमा उ‡लेख भए भMदा बढG रकम भP
ु तानी
uदएमा “यसरG अवIध उ‡लेख गन… वा रकम भP
ु तानी गन… कम=चारGको तलव भšाबाट क›टा गरG असल
ू
उपर गOरनेछ र ;वभागीय कारवाहG समेत गOरनेछ ।
८.

काय9 शत9, पाUरf3मक र अव7ध :

(१) यस काय=;वIध बमोिजम सेवा करार सQझौता गOरएका 9ा;वIधक

कम=चारGको मा3सक पाOर‚3मक सQबिMधत तह वा पदको श†
ु तलब Cकेलमा नबœने गरG करार
सQझौतामा उ‡लेख भए बमोिजम हुनेछ । नेपाल सरकारले करार कम=चारGह†को लाIग तोकेका स;ु वधाह†
करार सQझौतामा उ‡लेख भएमा सो बमोिजम उपल4ध गराउन स’कनेछ ।
(२) काया=लयले काय=-;ववरणमा उ‡लेख भए बमोिजम 9ग<तको Cथलगत वा वCतग
ु त 9<तवेदनका
आधारमा काय= सQपादन अनस
ु ार करारमा उ‡लेख गरG •मण भšा वा ’फ‡ड भšा उपल4ध गराउन
सPनेछ ।
तर करार सQझौतामा उ‡लेख नगOरएको •मण भšा, ’फ‡ड भšा वा अMय भšा उपल4ध गराउन
स’कने छै न ् ।
(३) काया=लयले करारका 9ा;वIधक कम=चारGको पाOर‚3मक भP
ु तानी गदा= <नजले मuहनाभरG गरे को
कामको ;ववरण (Time Sheet) सuहतको 9<तवेदन तयार गन= लगाई सQबिMधत ;वषयगत शाखाको
3सफाOरशको आधारमा मा{ भP
ु तानी गनु= पन…छ ।
(४) यस काय=;वIध बमोिजम 9ा;वIधक कम=चारGले करारमा काम गरे कै आधारमा करार अवIध समा”त वा र•ध
भएप<छ पन
ु थप गन=का लाIग दावी गन= पाउने छै न । साथै भ;वŒयमा कुनै प<न पदमा करार, अCथायी

वा Cथायी <नयिु Pत हुनाका लाIग दाबी गन= पाँउने छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम करार गदा= काम श†
ु गन… 3म<त र अM“य गन… 3म<त समेत उ‡लेख
गनप
ु= न…छ। तर “यCतो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वष= भMदा बढG हुने छै न ।
९.

करार समाQतीः (१) यस काय=;वIध बमोिजम करार गOरएको पद वा दरबMदGमा नेपालको सं;वधान
बमोिजम कम=चारG समायोजन भई खuटई आएमा वा सो पदको लाIग लोकसेवाबाट Cथायी कम=चारG
3सफाOरस भइ आएमा “यCतो AयिPतको करार Cवतः अM“य हुनेछ ।
(२) करार सQझौता गOरएको 9ा;वIधक कम=चारGको काय= सMतोषजनक नभएको भ<न काय=रत ;वषयगत
शाखा वा काया=लयले 3सफाOरश गरे मा अeयf वा 9मख
ु ले आव•यक छान;वन गन= लगाई सफाइको मौका
uदई काया=लयले जन
ु सक
ु ै अवCथामा करारबाट हटाउन स’कनेछ ।

१०.

5व5वधः यस काय=;वIध काया=Mवयन gममा थप AयवCथा गनु= परे मा यस काय=;वIध तथा 9च3लत
कानन
ू सँग नबा•झने गरG गाउँ पा3लकाले आव•यक <नण=य गन= सPनेछ ।

अनस
ु च
ू ी - १
(बँद
ु ा ४.१सँग सQबिMधत काय=;ववरणको ढाँचा)
लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ काय=पा3लकको काया=लय
चराङ, मC
ु ताङ
ग-डक| 9दे श, नेपाल
काय9 5ववरणको नमन
ु ाः
9ा;वIधक कम=चारGको पद नामः

काम गनप
ु= न… Cथानः

9ा;वIधक कम=चारGको नामः
सप
ु Oरवेfकः
काय9 5ववरणः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

9<तवेदन पेश गनप
ु= न… अIधकारGः

अनस
ु च
ू ी - २
(बँद
ु ा ४.१सँग सQबिMधत आवेदनको ढाँचा)
लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ काय=पा3लकको काया=लय
चराङ, मC
ु ताङ
ग-डक| 9दे श, नेपाल
करारमा सेवा 3लने सCबEधी सच
ू ना
(सच
ु ना 9का3शत 3म<त : २०७ /
लो–घेकर

दामोदरकु-ड

गाउँ पा3लकाको

लागी

/

)

..............................(;वषयगत

शाखा)

मा

रहने

गरG

.............................................................(पद) को †पमा दे हायको सं–या र यो•यता भएको 9ा;वIधक
कम=चारG करारमा राzु पन… भएकाले यो•यता पग
ु ेका नेपालG नागOरकह†ले यो सच
ू ना 9का3शत भएको 3म<तले
१५ (पM¥) uदन 3भ{ uदनको २:०० बजेसQम राजCव <तरे को र3सद सuहत दरखाCत uदन हुन सQविMधत सवैको
लाIग यो सच
ू ना 9काशन गOरएको छ । यसको फाराम, दरखाCत दCतरु , काय=–;ववरण, पाOर‚3मक, सेवाका
शत=ह† सuहतको ;वCतत
ृ ;ववरण काया=लयबाट वा वेवसाइट www. ………………. बाट उपल4ध हुनेछ ।
पद नाम

सं–या

२. शैOPक योiयता र अनभ
ु व (नमन
ु ा) :
१. नेपालG नागOरक ।
२. Mयन
ू तम यो•यता (जCतैः नेपाल सरकारवाट माMयता 9ा”त ;व•व;व•यालयवाट Civil Engineering मा
Cनातक (B.E) र कुनै सQब•ध ;वषयमा ;वषयमा Cनातकोšर गरे को ।
३. अनभ
ु वको हकमा B.E उतीण= गरG सQब•ध काय=मा कQतीमा ...... वष=को काय= अनभ
ु व भएको ।
४. .... वष= उमेर परु ा भई .... वष= ननाघेको हुनप
ु न… ।
५. नेपाल इिMज<नयOर~ग काउिMसलमा दता= भएको (9माणप{) ।
६. अMय 9च3लत कानन
ु •वारा अयो•य नभएको ।
३. दरखा>तमा संलiन गनप
ु9 नAः उQमेदवारको AयिPतगत ;ववरण, शै‰fक यो•यताको 9मा•णत 9<त3ल;प,
नेपालG नागOरकताको 9माणप{को 9मा•णत 9<त3ल;प, अनभ
ु वको 9मा•णत 9<त3ल;प तथा 9च3लत नेपाल
कानन
ू बमोिजम ;व3भMन काउिMसल वा पOरष• वा अMयमा दता= भएको 9मा•णत 9<त3ल;प संल•न
हुनप
ु न…छ । पेश गOरने सबै 9<त3ल;पको पछाडी उQमेदवार Cवयंले हCताfर गरG 9मा•णत गन… ।

अनस
ु च
ू ी - ३
(बँद
ु ा ४.२ सँग सQबिMधत दरखाCत फारामको ढाँचा)
लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ काय=पा3लकको काया=लय
चराङ, मC
ु ताङ

हालसालै •खचेको
पासपोट= साईजको
परु ै मख
ु ाकृ<त दे •खने

ग-डक| 9दे श, नेपाल

फोटो यहाँ टाCने र
फोटो र फाराममा
पन… गरG उQमेदवारले

करारको ला7ग दरखा>त फाराम

दCतखत

(क) वैयिPतक ;ववरण
नाम
थर

(दे वनागरGमा)
(अं°ेजी ठूलो अfरमा)

नागOरकता नं:
Cथायी

ठे गाना

क)

िज‡ला

3ल~ग:
जारG गन… िज‡ला :

ख) न.पा./गा.;व.स.

3म<त :

ग) वडा नं

घ) टोल ङ) माग=/घर नं. :

च) फो नं.

:

प{ाचार गन… ठे गाना :

ईमेल

बाबक
ु ो नाम, थर :

जMम 3म<त :

(;व.सं.मा)

संवतमा)

बाजेको नाम, थर :

हालको
मuहना

उमेर

(ईिCव

:

वष=

(ख) शै‰fक यो•यता/ता3लम (दरखाCत फाराम भरे को पदको लाIग चाuहने आव•यक Mयन
ू तम शै‰fक यो•यता/ता3लम
मा{ उ‡लेख गन…)
आवoयक Eयन
ू तम 5वoव5वpयालय/बोड9/ता3लम
योiयता

rदने सं>था

शैOPक

उपा7ध/ता3लम

संकाय

fेणी/4aत
शत

मल
ू 5वषय

शै‰fक यो•यता
ता3लम
(ग) अनभ
ु व सCबEधी 5ववरण
काया9लय

पद

सेवा/समह
ू /उपसमह
ू

fेणी/तह

>थायी/अ>थायी/करार

अव7ध
दे sख

सCम

मैले यस दरखाCतमा खल
ु ाएका सQपण
ू = ;ववरणह† स“य छन ् । दरखाCत बझ
ु ाएको पदको सच
ू नाको लाIग अयो•य ठहOरने गरG
कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे वा लक
ु ाएको ठहOरएमा 9च3लत कानन
ू बमोिजम सहनेछु/बझ
ु ाउनेछु । उQमेदवारले

पालना गन… भनी 9च3लत कानन
ू तथा यस दरखाCत फारामका पŒृ ठह†मा उ‡ले•खत सबै शत= तथा <नयमह† पालना गन=
मMजरु गद= छु । साथै करारमा उ‡ले•खत शत=ह† पण
ू = †पमा पालना गन…छु र करारको समयभMदा अगावै करारको अM“य गदा=
किQतमा ३ मuहनाको पव
ू = सच
ू ना uदई काया=लयमा <नवेदन uदनेछु ।
उCमेदवारको tयाQचे सह;छाप

दायाँ

उCमेदवारको द>तखत

बायाँ

3मaत:
काया=लयले भन…ः
र3सद/भौचर नं. :

रोल नं. :

दरखाCत अCवीकृत भए सो को कारण :
दरखाCत

दCतखतः

†जु

गन…को

3म<त :

नाम

र दरखाCत Cवीकृत/अCवीकृत
गन…को दCतखत
3म<त :

±ŒटAय : दरखाCत साथ सच
ू नामा उ‡ले•खत लगायत <नQन3ल•खत कागजातह† अ<नवाय= †पमा उQमेदवार आफैले 9मा•णत
गरG पेश गनु= पन…छ ।

(१) नेपालG नागOरकताको 9माणप{को 9<त3ल;प,

(२) समकfता र सQब•ध आव•यक पन…मा सो को 9<त3ल;प,

(३) Mयन
ू तम शै‰fक यो•यताको 9माणप{ र चाOरŽ{क 9माणप{को 9<त3ल;प, 9ा;वIधक काय= (इिMज<नयOर~ग, CवाC•य तथा

पशु Iच’क“सा लगायतका अMय fे{) का लाIग आव•यक पन… Aयवसा<यक 9माणप{ (लाईसेMस)को 9<त3ल;प, ता3लम र
अनभ
ु व आव•यक पन…मा सो समेतको 9<त3ल;प, आuद ।

अनस
ु च
ू ी - ४
(बँद
ु ा ७.१ सँग सQबिMधत करार सQझौताको ढाँचा)
करार सCझौता

लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ काय=पा3लकाको काया=लय, (यसप<छ पuहलो पf भ<नएको) र मC
ु ताङ िज‡ला,

गाउँ पा3लका, वडा नं. ..... बCने ‚ी ............................................................ (यसप<छ दो‚ो पf भ<नएको)
का बीच लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लकामा ................................................. को कामकाज गन= गराउन
3म<त २०७

/......./...... को <नण=य अनस
ु ार दे हायका काय=/शत=को अIधनमा रuह दो‚ो पfले पuहलो पfलाई

सेवा उपल4ध गराउन मMजरु भएकाले यो करारको संझौता गरG एक/एक 9<त आपसमा ब•ु झ 3लय² uदय² :
१.

कामकाज सCबEधमा : दो³ो पfले आफुलाई तो’कएको संल•न काय= ;ववरण अनस
ु ारको काय= पuहलो

२.

काम गनु9 पनA >थान :लो घेकर दामोदरकु-ड गाउँ पा3लका र अMतरगतका काया=लय तथा शाखाह† ।

३.

४.
५.

पfले तोकेको समय र Cथानमा उपिCथत भई गनु= पन…छ र आव•यकतानस
ु ार थप काम गनु= पन…छ ।

करारमा काम गरे बापत पाँउने पाUरf3मक : 9“येक मuहना Aय<तत भएप<छ, पuहलो पfले दो‚ो
पfलाई

मा3सक

†पमा

†.

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

..................................................................पाOर‚3मक उपल4ध गराउनेछ ।

(अfरे पी

†.

आचरणको पालनाः दो‚ो पfले यस गाउँ पा3लकाको 9च3लत कानन
ू मा 4यवCथा भएका आचरण तथा
अनश
ु ासन सQबMधी AयवCथाह† पालना गनु= पन…छ ।

5वदाः दो³ो पfलाई तोकेको साब=ज<नक Žबदा र वा;ष=क १२ uदन ;वदा बाहे क अMय कुनै प<न ’क3समको

Žबदा उपल4ध हुने छै न । तर <नजले पाउने ;वदा 3लदा काया=लय 9मख
ु सँग अ<नवाय= †पमा Cवीकृत
गराएरमा{ 3लनप
ु न…छ । साथै काया=लयको लाIग आव•यक परे को ख-डमा Žबदाको uदनमा प<न सेवा
उपल4ध गराउनु पन…छ । यसरG साव=ज<नक Žबदाको uदनमा काया=लयमा काम लगाए बापत मा3सक करार

६.

रकमको दामासाहGले रकम दो‚ो पfलाई uदईनेछ ।

काया9लय सCप5xको सरु Pा तथा वेyजःु दो³ो पfले काया=लयको चल अचल सQप;šको नोPसानी वा

uहना3मना गरे मा सो को f<तप<ू त= वा हानी नोPसानीको Žबगो दो‚ो पfले पuहलो पfलाई uदनु पन…छ ।

सो f<तप<ू त= वा हानी नोPसानीको Žबगो दो‚ो पfको तलव तथा अMय स;ु वधाबाट समेत असल
ु उपर
गन= स’कनेछ । सरकारG कामकाजको 3सल3सलामा दो³ो पfको नाउँ मा वे†जु कायम भएमा <नयमानस
ु ार

दा•खला गनप
ु= न… । सो वे†जु दो‚ो पfको तलव तथा अMय स;ु वधाबाट समेत असल
ु उपर गन= स’कनेछ
७.

८.
९.

।

गोQयताः दो³ो पfले काया=लयको कागजप{, िजMसी सामान एवं गो”य कुरा वा कागजात कुनै

अनIधकृत AयिPत वा दे शलाई उपल4ध गराएको 9मा•णत भएमा दो³ो पfलाई करारबाट हटाई सोबाट
भएको हानी नोPसानीको ि´तप<ू त= दो‚ो पfबाट भराईनेछ र कालो सच
ू ीमा समेत रा•खनेछ ।

करार अव7धः यो करार २०७... ।........।..........दे •ख लागु भई २०७.....असार १५ सQमको लाIग हुनेछ ।
काय9सCपादन मt
ू यांकनः पuहलो पfले दो³ो पfको काय= सQपादन म‡
ू यांकन गन… र सो म‡
ू यांकन गदा=

सालवसालG <नरMतरता uदन उपयP
ु त दे •खएमा काय=;वIधको दफा ९ बमोिजम करार <नि•चत अवIधको
लाIग थप हुन सPनेछ ।

१०.

पाUरf3मक कzट; र करार सेवाको शत9को अE{यः दो‚ो पf काया=लयमा लगातार अनप
ु िCथत भएमा,

सMतोषजनक सेवा uदन नसकेमा <नजले पाउने ;वदा वाहे क अनप
ु िCथत रहे को अवIधको पाOर‚3मक
दामासाuहले क›टा गOरनेछ । दो‚ो पfले पाउने ;वदा Cवीकृत नगराइ लगातार ७ uदन भMदा वuढ
काया=लयमा अनप
ु िCथत रहे मा, <नजले पाउने ;वदा वाहे क लगातार ७ uदन भMदा वuढ काया=लयमा सेवा

नगरे मा पuहलो पfले दो‚ो पfसंगको यो करार संझौता र•ध गन= सPनेछ र <नजको स›टा अकc
AयिPत करारमा रा•ख काम लगाउन बाधा पन… छै न । दो‚ो पfले शाOररGक †पमा अCवCथ भई वा

अMय कुनै कारणले सेवा uदन असमथ= भएमा वा काम सMतोषजनक नभएमा वा आचरण सQबMधी

कुराह† बराबर उ‡लघंन गरे मा दो‚ो पfसंगको संझौता र•ध गन= सPनेछ र <नजको स›टा अकc AयिPत
११.

१२.

करारमा रा•ख काम लगाउन बाधा पन… छै न ।

दावी नपiु नेः दो‚ो पfले यस करार बमोिजम काम गरे कै आधारमा करार अवIध समा”त वा र•ध
भएप<छ पन
ु थप गन=का लाIग दावी गन= पाउने छै न/गन… छै न । साथै भ;वŒयमा कुनै प<न पदमा करार,
अCथायी वा Cथायी <नयिु Pत हुनाका लाIग दाबी गन= पाँउने छै न/गन… छै न ।
4च3लत कानन
ू लागू हुनेः यस संझौतामा उ‡लेख नभएको कुरा 9च3लत नेपाल कानन
ू बमोिजम हुनेछ ।

गाउँ पा3लका/नगरपा3लकाको तफ9बाट :

दो|ो पP (करार गनA <यि~त):

हCताfर :

हCताfर :

नाम :

नाम :

पद :

ठे गाना :

काया=लयको छापः

अनस
ु च
ू ी - ५
(बँद
ु ा ७.२ सँग सQबिMधत करार सच
ू ना प{को ढाँचा)
लो–घेकर दामोदरकु-ड गाउँ काय=पा3लकको काया=लय
चराङ, मC
ु ताङ
ग-डक| 9दे श, नेपाल

च.नं.

3म<तः

प.सं.

‚ी ........................................,
ठे गाना .........................

;वषयः करार सCबEधमा ।
तपाईलाई 3म<त २०७...।....।... <नण=यानस
ु ार सIू चकरण गOरए बमोिजम ............................ (पदको नाम वा
काम) का लाIग यसैसाथ संल•न करार (सQझौता) बमोिजम 3म<त २०७....।....।...

दे •ख २०७....।.....।.... सQम

करारमा रा•खएको हुँदा संल•न काय=शत= अन†
= र Aयवसा<यक म‡
ु प आफनो काम इमाMदारGपव
ू क
ू य माMयता
अन†
ु प गनह
ु= ु न जानकारG गराइMछ ।
साथै आ¶नो काम कत=Aय पालना गदा= यस गाउँ पा3लकाको कम=चारGले पालना गनप
ु= न… आचार संuहता र
आचरणको समेत पOरपालना हुन जानकारG गराइMछ ।
.....................
9मख
ु 9शासक|य अIधकृत
बोधाथ9ः
‚ी आIथ=क 9शासन शाखाः 9मा•णत हािजर/Time Sheet सuहतको 9<तवेदनका आधारमा सQझौता
बमोिजमको रकम मा3सक ™पमा उपल4ध गराउनह
ु ुन ।
‚ी 9शासन शाखाः हािजरGको AयवCथा हुन ।
‚ी वडा काया=लय, ....................................
गाउँ काय=पा3लकाको काया=लय ।

