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मखुि�यापट्टी मसुहखि�नया गाउँपाखि�का क�ा�मा प्�ाखि�खि�क कम�चा�ी व्य�स्थापन गन� सम्बन्�ी 

काय�खि�खि�, २०७ 8 

मखुि�यापट्टी  मसुहरखि�या  गाउँपाखि�का�े  उप�ब्ध  गराउ�े  सेवा  पर्वाह  र  खिवकास  खि�मा�णको  काय��ाई  व्यवखि� त  र
पर्भावकारी  ब�ाउ� यस गाउँपाखि�काको  �ाखिग  �ेपा� सरकार�े  �वीकृत  गरेको  कम�चारी  दरवखि'दको  अखिध�मा  रखिह
पर्ाखिवखिधक कम�चारीको खिरक्त पदमा करार सम्झौताका आधारमा सेवा करारमा खि��े काय��ाई व्यवखि� त ग��का �ाखिग
मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाँउ काय�पाखि�का�े खिमखित २०७८/१०/१४ मा यो काय�खिवखिध �वीकृत गरी जारी गरेकोछ । 

१. संखि+प्त नाम � प्�ा�म्भः
क.  यस काय�खिवखिधको �ाम  "  मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाउँपाखि�का करारमा पर्ाखिवखिधक कम�चारी व्यव� ाप�

सम्ब'धी काय�खिवखिध, २०७ 8" रहेको छ । 
�. यो काय�खिवखिध काय�पाखि�का� ेखि�ण�य गरेको खिमखितबाट पर्ारम्भ हु�ेछ । 

२. पखि�भाषाः खिवषय वा पर्सगं�े अको� अ � ��ागेमा यस काय�खिवखिधमा-
क. "अध्यक्ष वा पर्म�ु" भ'�ा� ेक्रमशः गाउँपाखि�काको अध्यक्षको  सम्झ� ुपद�छ ।

�. "ऐ�" भ'�ा� े“� ा�ीय सरकार सञ्चा�� ऐ�, २०७ 8” सम्झ� ुपद�छ । 

ग. "काय�खिवखिध"  भ'�ा�े  “मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या  गाउँपाखि�का करारमा  पर्ाखिवखिधक कम�चारी  व्यव� ाप�

सम्ब'धी काय�खिवखिध, २०७ 8” सम्झ� ुपद�छ । 
घ. "काया��य" भ'�ा�े गाउँ काय�पाखि�काको काया��य सम्झ� ुपद�छ ।
ङ. "पर्ाखिवखिधक कम�चारी" भ'�ा�े दफा ३(२) बमोखिजम पर्ाखिवखिधक सेवा उप�ब्ध गराउ�े गरी व्यव� ा भएका

कम�चारी सम्झ� ुपद�छ ।
च. "सखिमखित" भ'�ा� ेदफा ५ बमोखिजम गखिEत अ'तवाता� त ा सखूिचकरण सखिमखित सम्झ� ुपद�छ ।

३. काय�खि�खि� �ागू हुने +ेत�् � से�ाः (१) � ा�ीय सरकार सञ्चा�� ऐ�, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (७)
त ा � ा�ीय तहमा सेवा पर्वाह सम्ब'धी व्यव� ाको दफा १५(४) बमोखिजम पर्ाखिवखिधक कम�चारी करारमा राख्ने
पर्योज�को �ाखिग यो काय�खिवखिध �वीकृत गरी �ाग ूगखिरएको छ । 

(२)  काया��य�े देहायको सेवासगँ सम्बखि'धत पर्ाखिवखिधक कम�चारी यस काय�खिवखिध बमोखिजम अवखिध तोकी
करारमा राख्न सक्�ेछः 

(क) इखि'जखि�यखिरङ्ग सेवासगँ सम्बखि'धत
(�) कृखिष सेवासगँ सम्बखि'धत
(ग) पश ुसेवासगँ सम्बखि'धत
(घ) व� सेवासगँ सम्बखि'धत
(ङ) �वा�थ्य सेवासगँ सम्बखि'धत

               (च) खिवखिवध सेवा
(छ) अ'य कु�ै पर्ाखिवखिधक सेवासगँ सम्बखि'धत ।

४. छनौट सम्बन्�ी व्य�स्थाः दफा ३ बमोखिजमका पर्ाखिवखिधक कम�चारी काया��य�े करारमा राख्ने पर्योज�को �ाखिग
सखूिचकरण त ा छ�ौट सम्ब'धी व्यव� ा देहाय बमोखिजम हु�ेछः 

(१) पर्ाखिवखिधक कम�चारीको अ�सुखूिच - १ बमोखिजम �वीकृत काय� खिववरण बमोखिजम पद वा सेवा क्षेतर् त ा
सम्बखि'धत  सेवा  समहूको  योग्यता,  पाखिरशर्खिमक,  सेवा  शत�  समेत  तोकी  सम्बखि'धत  काया��यको  सचू�ापाटी,
वेभसाईट त ा अ'य कु�ै साव�जखि�क � �मा अ�सुचूी  -  २ बमोखिजमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (प'धर्) खिद�को
सचू�ा पर्काश� ग�ु�प�Nछ ।
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(२) आवेद� फारामको �म�ूा अ�सुचूी  - ३ बमोखिजम हु�ेछ । आवेद� द�तरु गाउँपाखि�काबाट खि�धा�रण
भए बमोखिजम हु�ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखिजम प�� आएका आवेद�हरु देहायको आधारमा दफा ५ को सखिमखित�े मलू्याङ्क�
गरी सखुिचकृत ग�ु�प�Nछ : 

क. शैखिक्षक योग्यता वापत - ६० (साEी) अंक, (खिवखिशष्ट शरे्णी वापत ६०, पर् म शरे्णी वापत ५५,
खिSतीय शरे्णी वापत ५०, ततृीय शरे्णी वापत ४५, (खितर्भवु� खिवश्वखिवद्या�यको अंक गण�ाका
आधारमा) ।

�.  काय� अ�भुव वापत  -  १०  (दश)  अंक  (पर्खित वष�  २ अंकको दर�े,  पर्माखिणत खिववरण स�ंग्�
भएको हु�पु�N) ।

ग. � ा�ीय बाखिस'दा�ाई देहाय बमोखिजम - १० (दश) अंक 
१. सम्बखि'धत गाउँपाखि�काको बाखिस'दा भएमा - १० अंक
२. सम्बखि'धत खिजल्�ाको बाखिस'दा भएमा - ५ अंक 

घ.  अ'तवाता�मा  अखिधकतम  २०  अंक  । यस अ�सुार  अकं  पर्दा�  गदा�  'य�ुतम  ८  (आE)  र
अखिधकतम १४ (चौध) को सीमाखिभतर् रही पर्दा� ग�ु�प�Nछ । 

(४)  उपदफा  (१)  बमोखिजम  आवेद�  माग  गदा�  पर्ाखिवखिधक  काय�  (इखि'जखि�यखिरगं,  �वा�थ्य  त ा  पशु
खिचखिकत्सा �गायतका अ'य क्षेतर्)  का �ाखिग आवश्यक प�N  व्यवसाखियक पर्माणपतर्  (�ाईसे'स)  पर्ाप्त गरेका
व्यखिक्त� ेमातर् आवेद� खिद� सक्�ेछ� ्।

५. अन्त�ा�ता�  � सखूिचक�ण सखिमखितः माग पद सखं्याका आधारमा काय�खिवखिधको दफा (४) को उपदफा (३) बमोखिजम
उच्चतम अंक पर्ाप्त गरेका उम्मेदवार�ाई पर्ारखिम्भक छ�ौट ग�� र अ'तवा�ता� समेत खि�ई सखूिचकरणको खिसफाखिरस
ग�� देहायको अ'तरवाता� त ा सखूिचकरण सखिमखित रह�ेछः
(क) पर्म�ु पर्शासकीय अखिधकृत - सयंोजक
(�) अध्यक्ष�े तोकेको खिवषय खिवज्ञको रुपमा 

सरकारी सेवाको अखिधकृत �तरको कम�चारी - सद�य
(ग) गाउँपाखि�काको खिवषयगत शा�ा पर्म�ु - सद�य

६. सखूिचक�णको खि���ण प्�काशन गन�  : (१) दफा ४ बमोखिजम सबैभ'दा बढी अंक पर्ाप्त ग�N उम्मेदवारहरु दफा
५ बमोखिजमको सखिमखितको खिसफाखिरसको आधारमा काया��य�े उम्मेदवारहरुको रो� �म्बर, �ाम  र, Eेगा�ा, काम
ग�� तोखिकएको शा�ा आखिद समेत उल्��े गरी योग्यताक्रम अ�सुार सखूिचकरणको खिववरण पर्काश� ग�Nछ । 

(२)  उपदफा  (१)  बमोखिजम  सखूिचकरण  पर्काश�  गदा�  पद  सखं्या  भ'दा  दोव्बर  सखं्यामा  वैकखिल्पक
उम्मेदवारको सचूी समेत पर्काश� ग�ु�प�Nछ र खिसफाखिरश भएका उम्मेदवारहरुको सचूी सचू�ा पाटीमा समेत टाँस
ग�ु�प�Nछ । 

तर आवेद� �ै कम परेको अव� ामा कम उम्मेदवार सखुिचकरण ग�� सखिक�ेछ । 
(३)  उपदफा  (१)  बमोखिजमका योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवार�ाई खिछटो सञ्चार माध्यमबाट जा�कारी

गराई सोको अखिभ��े समेत राख्नुप�Nछ । 
७. क�ा� गन�ः (१) काया��य�े सखूिचकृत गरेका मखु्य उम्मेदवार�ाई ७ (सात) खिद�को म्याद खिदई करार ग�� सचू�ा

खिद�पु�Nछ । 
(२) उपदफा (१) बमोखिजमको अवधी खिभतर् करार सम्झौता ग�� आउ�े सखूिचकृत उम्मेदवारसगँ काया��य�े

अ�सुचूी - १ बमोखिजमको काय�-खिववरण सखिहत अ�सुचूी - 4 बमोखिजमको ढाँचामा करार ग�ु�प�Nछ । उक्त अवखिध
खिभतर् सम्पक�  राख्न �आएमा क्रमशः वैकखिल्पक उम्मेदवार�ाई सचू�ा खिदई करार ग�� सखिक�ेछ ।

(३)  उपदफा  (२)  बमोखिजम करार  गरे  पश्चात अ�सुचूी  -  ५ बमोखिजको पतर्  काया��य�े  पर्ाखिवखिधक
कम�चारी�ाई खिद�पु�Nछ । 

(४)  उपदफा  (२)  बमोखिजम काया��य�े काय�खिववरण खिददँा खिवषयगत शा�ा समेत तोकी काममा �गाउ�ु
प�Nछ । 

(५)  यस काय�खिवखिध बमोखिजम करार गदा�  सामा'यत आखि �क वष�को शर्ावण १  (एक)  देखि� अको�  वष�को
असार सम्मका �ाखिग मातर् करार ग�ु�  प�Nछ । तर उक्त पद�े ग�ु�प�N काम समाप्त भएमा वा पया�प्त �भएमा वा
काय� पर्ारम्भ �ै �भएको अव� ामा � ा�ीय तह�े कामको बोझ र अवधी हेरी करारको अवधी घटाउ� सक्�ेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोखिजम एक आखि �क वष�को खि�खिम्त सेवा करारमा खि�एको व्यखिक्त�ाई प�ुः अको� वष�को
�ाखिग सेवा करारमा खि�� ुपरेमा प�ुः पखिरक्षण, छ�ौट र शरुू करार सरह माखि� सम्झौता गखिर�ेछ । 
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(७)  पर्ाखिवखिधक कम�चारी�े �वेच्छा�े करार खि�र'तरता ग��  �चाहेमा कम्तीमा १  (एक)  मखिह�ा अगाडी
काया��यमा खि�खि�त रुपमा जा�कारी गराउ�ु प�Nछ । यसरी जा�कारी �गराई करार अ'त गरी काम छोडेमा
त्य�तो व्यखिक्त�ाई प�ुः करारमा काम ग�N अवसर खिदई�े छै� ।

(८)  यस दफा खिवपखिरतको अवखिध उल्��े गरी वा करारमा उल्��े भए भ'दा बढी रकम भकु्ता�ी खिदएमा
त्यसरी अवखिध उल्��े ग�N वा रकम भकु्ता�ी ग�N कम�चारीको त�व भत्ताबाट कट्टा गरी अस�ू उपर गखिर�ेछ र
खिवभागीय कारवाही समेत गखिर�ेछ । 

८. काय�  शत�,  पाखि�श्�खिमक � अ�खि�  :  (१)  यस काय�खिवखिध बमोखिजम सेवा करार सम्झौता गखिरएका पर्ाखिवखिधक
कम�चारीको  माखिसक पाखिरशर्खिमक सम्बखि'धत तह वा  पदको शरुु  त�ब �के�मा  �बढ्�े  गरी  करार  सम्झौतामा
उल्��े भए बमोखिजम हु�ेछ । � ा�ीय भत्ता पाउ�े � ा�मा �ेपा� सरकारको दररेट बमोखिजम करारमा उल्��े
भए अ�सुार � ा�ीय भत्ता उप�ब्ध गराउ� सखिक�ेछ । 

(२)  काया��य�े  काय�-खिववरणमा उल्��े भए बमोखिजम पर्गखितको  � �गत वा  व�तगुत पर्खितवेद�का
आधारमा काय� सम्पाद� अ�सुार करारमा उल्��े गरी भर्मण भत्ता वा खिफल्ड भत्ता उप�ब्ध गराउ� सक्�ेछ । 

तर करार सम्झौतामा उल्��े �गखिरएको भर्मण भत्ता, खिफल्ड भत्ता वा अ'य भत्ता उप�ब्ध गराउ� सखिक�े
छै� ्।

(३)  काया��य�े  करारका पर्ाखिवखिधक कम�चारीको पाखिरशर्खिमक भकु्ता�ी  गदा�  खि�ज�े मखिह�ाभरी  गरेको

कामको खिववरण (Time Sheet) सखिहतको पर्खितवेद� तयार ग�� �गाई सम्बखि'धत खिवषयगत शा�ाको खिसफाखिरशको
आधारमा मातर् भकु्ता�ी ग�ु� प�Nछ ।

(४)  यस काय�खिवखिध बमोखिजम पर्ाखिवखिधक कम�चारी�े करारमा काम गरेकै आधारमा पखिछ कु�ै पखि� पदमा
अ� ायी वा � ायी खि�यकु्ती हु�ाका �ाखिग कु�ै पखि� दाबी ग�� पाउँ�े छै� ।

(५) उपदफा (१) बमोखिजम करार गदा� काम शरुु ग�N खिमखित र अ'त्य ग�N खिमखित समेत उल्��े ग�ु�प�Nछ। तर
त्य�तो करारको अवधी एक पटकमा १ (एक) वष� भ'दा बढी हु�े छै� ।

९. क�ा� समाप्तीः (१)  यस काय�खिवखिध बमोखिजम करार  गखिरएको  पद वा  दरब'दीमा  �ेपा�को सखंिवधा� बमोखिजम
कम�चारी समायोज� भई �खिटई आएमा त्य�तो व्यखिक्तको करार �वतः अ'त्य हु�ेछ ।
(२) करार सम्झौता गखिरएको पर्ाखिवखिधक कम�चारीको काय� स'तोषज�क �भएको भखि� काय�रत खिवषयगत शा�ा वा
काया��य�े खिसफाखिरश गरेमा अध्यक्ष वा पर्म�ु�े आवश्यक छा�खिव� ग�� �गाई सफाइको मौका खिदई काया��य�े
ज�ुसकैु अव� ामा करारबाट हटाउ� सखिक�ेछ । 

१०. खि�खि��ः यस काय�खिवखिध काया�'वय� क्रममा  प व्यव� ा ग�ु�  परेमा यस काय�खिवखिध त ा पर्चखि�त का��ूसगँ
�बाखिझ�े गरी गाउँपाखि�का� ेआवश्यक खि�ण�य ग�� सक्�ेछ । 
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अ�सुचूी - १
(ब ुदँा ४.१सगँ सम्बखि'धत काय�खिववरणको ढाँचा)

मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाउँ काय�पाखि�कको काया��य
त�ुखिसयाही जब्दी 

पर्देश �ं. २ �ेपा�

काय� खि���ण
पर्ाखिवखिधक कम�चारीको पद �ामः काम ग�ु�प�N � ा�ः
पर्ाखिवखिधक कम�चारीको �ामः 
सपुखिरवेक्षकः पर्खितवेद� पेश ग�ु�प�N अखिधकारीः 
काय� खि���णः
१. 
२. 
३.
४.
५.
६.
७.
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अ�सुचूी - २
(ब ुदँा ४.१सगँ सम्बखि'धत आवेद�को ढाँचा)

मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाउँ काय�पाखि�कको काया��य
त�ुखिसयाही जब्दी ध�षुा

पर्देश �ं.२, �ेपा�

क�ा�मा से�ा खि�ने सम्बन्�ी सचूना
(सचु�ा पर्काखिशत खिमखित : २०   /    /     )

मखुि�यापट्टी  मसुहरखि�या  गाउँपाखि�काको  �ागी  ..............................(खिवषयगत  शा�ा)  मा  रह�े  गरी
.............................................................(पद) को रुपमा देहायको सखं्या र योग्यता भएको पर्ाखिवखिधक
कम�चारी करारमा राख्नु प�N भएका� ेयोग्यता पगेुका �ेपा�ी �ागखिरकहरु�े यो सचू�ा पर्काखिशत भएको खिमखित� े१५ (प'घर्)
खिद� खिभतर् खिद�को ३:०० बजेसम्म राज�व खितरेको रखिसद सखिहत दर�ा�त खिद� हु� सम्वखि'धत सवैको �ाखिग यो सचू�ा
पर्काश� गखिरएको छ । यसको फाराम, दर�ा�त द�तरु, काय�–खिववरण, पाखिरशर्खिमक, सेवाका शत�हरु सखिहतको खिव�ततृ

खिववरण काया��यबाट वा वेवसाइट www. ……………….  बाट उप�ब्ध हु�ेछ । 

पद �ाम सखं्या

२. शैखि+क योग्यता � अनभु�   (  नमनुा  ) :  
१. �ेपा�ी �ागखिरक ।
२. 'य�ूतम योग्यता (ज�तैः �ेपा� सरकारवाट मा'यता पर्ाप्त खिवश्वखिवद्या�यवाट Civil Engineering मा ��ातक (BE) र

कु�ै सम्बS खिवषयमा खिवषयमा ��ातकोत्तर गरेको ।
३. अ�भुवको हकमा B.E उतीण� गरी सम्बS काय�मा कम्तीमा ...... वष�को काय� अ�भुव भएको  । 
४. १८ वष� उमेर परुा भई ३५ वष� ��ाघेको हु�पु�N ।
५. �ेपा� इखि'जखि�यखिरङ्ग काउखि'स�मा दता� भएको (पर्माणपतर्) ।
६. अ'य पर्चखि�त का��ुद्वारा अयोग्य �भएको ।

३.  द��ास्तमा  सं�ग्न गनु�पन�ः उम्मेदवारको  व्यखिक्तगत खिववरण,  शैखिक्षक योग्यताको  पर्माखिणत पर्खितखि�खिप,  �ेपा�ी
�ागखिरकताको पर्माणपतर्को पर्माखिणत पर्खितखि�खिप,  अ�भुवको पर्माखिणत पर्खितखि�खिप त ा पर्चखि�त �ेपा� का��ू
बमोखिजम खिवखिभ'� काउखि'स� वा पखिरषद ्वा अ'यमा दता� भएको पर्माखिणत पर्खितखि�खिप स�ंग्� हु�पु�Nछ । पेश गखिर�े सबै
पर्खितखि�खिपको पछाडी उम्मेदवार �वय�ं ेह�ताक्षर गरी पर्माखिणत ग�N । 

अ�सुचूी - ३
(ब ुदँा ४.२ सगँ सम्बखि'धत दर�ा�त फारामको ढाँचा)

मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाउँ काय�पाखि�कको काया��य
त�ुखिसयाही जब्दी ध�षुा

मधेश पर्देश, �ेपा�

क�ा�को �ाखिग द��ास्त फा�ाम
(क) वैयखिक्तक खिववरण

�ाम  र (देव�ागरीमा)

(अंगर्ेजी Eू�ो अक्षरमा) खि�ङ्ग:

�ागखिरकता �:ं जारी ग�N खिजल्�ा : खिमखित :
� ायी Eेगा�ा क) खिजल्�ा �) �.पा./गा.खिव.स. ग) वडा �ं

घ) टो� : ङ) माग�/घर �.ं : च) फो �.ं

पतर्ाचार ग�N Eेगा�ा : ईमे�

बाबकुो �ाम,  र : ज'म खिमखित :             (खिव.स.ंमा)              (ईखि�व सवंतमा)

बाजेको �ाम,  र : हा�को उमेर :             वष�            मखिह�ा
(�) शैखिक्षक योग्यता/ताखि�म (दर�ा�त फाराम भरेको पदको �ाखिग चाखिह�े आवश्यक 'य�ूतम शैखिक्षक योग्यता/ताखि�म मातर् उल्�े� ग�N)

आ�श्यक न्यूनतम योग्यता खि�श्�खि�द्या�य/बोर्ड�/ताखि�म खिदने संस्था शैखि+क उपाखि�/ताखि�म संकाय श्�ेणी/
प्�खितशत

म�ू खि�षय

शैखिक्षक योग्यता
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हा�सा�ै खि�चेको 
पासपोट�  साईजको परैु 
म�ुाकृखित देखि��े फोटो 
यहाँ टा��े र फोटो र 
फाराममा प�N गरी 
उम्मेदवार�े द�त�त



ताखि�म

(ग) अनभु� सम्बन्�ी खि���ण 

काया��य पद से�ा/समहू/उपसमहू श्�ेणी/तह स्थायी/अस्थायी/क�ा�
अ�खि�

देखि� सम्म

मै�े यस दर�ा�तमा ��ुाएका सम्पणू� खिववरणहरु सत्य छ� ्। दर�ा�त बझुाएको पदको सचू�ाको �ाखिग अयोग्य Eहखिर�े गरी कु�ै सजाय पाएको छै� । कु�ै कुरा ढाँटे वा �कुाएको Eहखिरएमा
पर्चखि�त का��ू बमोखिजम सह�ेछु/बझुाउ�ेछु । उम्मेदवार�े पा��ा ग�N भ�ी पर्चखि�त का��ू त ा यस दर�ा�त फारामका पषृ्Eहरुमा उल्�ेखि�त सबै शत� त ा खि�यमहरु पा��ा ग�� म'जरु
गद�छु । सा ै करारमा उल्�ेखि�त शत�हरु पणू� रुपमा पा��ा ग�Nछु र करारको समयभ'दा अगावै करारको अ'त्य गदा� कखिम्तमा ३ मखिह�ाको पवू� सचू�ा खिदई काया��यमा खि�वेद� खिद�ेछु ।

उम्मेद�ा�को ल्याप्चे सहीछाप उम्मेद�ा�को दस्त�त
दायाँ बायाँ

खिमखित:

काया��य�े भ�Nः
रखिसद/भौचर �.ं : रो� �ं. :
दर�ा�त अ�वीकृत भए सो को कारण :
दर�ा�त रुज ुग�Nको �ाम र द�त�तः
खिमखित :

दर�ा�त �वीकृत/अ�वीकृत ग�Nको द�त�त
खिमखित :

दर्ष्टव्य : दर�ा�त सा  सचू�ामा उल्�ेखि�त �गायत खि�म्�खि�खि�त कागजातहरु अखि�वाय� रुपमा उम्मेदवार आफै�े पर्माखिणत गरी पेश ग�ु� प�Nछ ।
(१) �ेपा�ी �ागखिरकताको पर्माणपतर्को पर्खितखि�खिप,   (२) समकक्षता र सम्बS आवश्यक प�Nमा सो को पर्खितखि�खिप, (३) 'य�ूतम शैखिक्षक योग्यताको पर्माणपतर् र चाखिरखितर्क

पर्माणपतर्को पर्खितखि�खिप, पर्ाखिवखिधक काय�  (इखि'जखि�यखिरङ्ग, �वा�थ्य त ा पश ुखिचखिकत्सा �गायतका अ'य के्षतर्) का �ाखिग आवश्यक प�N व्यवसाखियक पर्माणपतर् (�ाईसे'स)को पर्खितखि�खिप,
ताखि�म र अ�भुव आवश्यक प�Nमा सो समेतको पर्खितखि�खिप, आखिद ।
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अनसुचूी - ४

(ब ुदँा ७.१ सगँ सम्बखि'धत करार सम्झौताको ढाँचा)
क�ा� सम्झौता

मखुि�यापट्टी  मसुहरखि�या  गाउँ  काय�पाखि�काको  काया��य,  (यसपखिछ  पखिह�ो  पक्ष  भखि�एको)  र
....................खिजल्�ा,  ...................�गरपाखि�का/गाउँपाखि�का,  वडा  �.ं  .....  ब��े  शर्ी
............................................................  (यसपखिछ  दोशर्ो  पक्ष  भखि�एको)  का  बीच
.....गाउँपाखि�का/�गरपाखि�काको  .................................................(इखि'जखि�यर)  को  कामकाज  ग��
गराउ� खिमखित २०   /......./...... को खि�ण�य अ�सुार देहायका काय�/शत�को अखिध�मा रखिह दोशर्ो पक्ष�े पखिह�ो पक्ष�ाई
सेवा उप�ब्ध गराउ� म'जरु भएका�े यो करारको सझंौता गरी एक/एक पर्खित आपसमा बखुिझ खि�यौ ंखिदयौ ं:
१. कामकाज सम्बन्�मा  : दोसर्ो पक्ष�े आफु�ाई तोखिकएको स�ंग्� काय� खिववरण अ�सुारको काय� पखिह�ो पक्ष�े

तोकेको समय र � ा�मा उपखि� त भई ग�ु� प�Nछ र आवश्यकता�सुार  प काम ग�ु� प�Nछ ।
२. काम गनु�  पन� स्थान :.........................................................................................। 
३. क�ा�मा काम ग�े बापत पाँउने पाखि�श्�खिमक : पर्त्येक मखिह�ा व्यखितत भएपखिछ, पखिह�ो पक्ष�े दोशर्ो पक्ष�ाई

माखिसक  रुपमा  रु.  ...................(अक्षरेपी
रु. ..................................................................पाखिरशर्खिमक उप�ब्ध गराउ�ेछ । 

४. आच�णको पा�नाः दोशर्ो पक्ष�े  ...गाउँपाखि�का/�गरपाखि�काको पर्चखि�त का��ूमा ब्यव� ा भएका आचरण
त ा अ�शुास� सम्ब'धी व्यव� ाहरु पा��ा ग�ु� प�Nछ । 

५. खि�दाः दोसर्ो  पक्ष�ाई  साब�जखि�क  खिबदा  बाहेक  अ'य  कु�ै  पखि�  खिकखिसमको  खिबदा  उप�ब्ध  हु�े  छै�  ।  सा ै
काया��यको �ाखिग आवश्यक परेको �ण्डमा खिबदाको खिद�मा पखि� सेवा उप�ब्ध गराउ� ुप�Nछ । यसरी साव�जखि�क
खिबदाको खिद�मा काया��यमा काम �गाए बापत माखिसक करार रकमको दामासाही� ेरकम दोशर्ो पक्ष�ाई खिदई�ेछ । 

६. काया��य सम्पखिFको स�ु+ाः दोसर्ो पक्ष�े काया��यको च� अच� सम्पखित्तको �ोक्सा�ी वा खिह�ाखिम�ा गरेमा सो
को क्षखितपखूित� वा हा�ी �ोक्सा�ीको खिबगो दोशर्ो पक्ष� ेपखिह�ो पक्ष�ाई खिद� ुप�Nछ ।

७. गोप्यताः दोसर्ो  पक्ष�े  काया��यको कागजपतर्,  खिज'सी सामा� एवं  गोप्य कुरा  वा  कागजात कु�ै अ�खिधकृत
व्यखिक्त  वा  देश�ाई  उप�ब्ध  गराएको  पर्माखिणत  भएमा  दोसर्ो  पक्ष�ाई  करारबाट  हटाई  सोबाट  भएको  हा�ी
�ोक्सा�ीको खिbतपखूित� दोशर्ो पक्षबाट भराई�ेछ र का�ो सचूीमा समेत राखि��ेछ ।  

८. क�ा� अ�खि�ः यो करार २०...  ।........।..........देखि� �ाग ुभई २०.....असार १५ सम्मको �ाखिग हु�ेछ । 
९. काय�सम्पादन  मलू्यांकनः पखिह�ो  पक्ष�े  दोसर्ो  पक्षको  काय�  सम्पाद�  मलू्यांक�  ग�N  र  सो  मलू्यांक�  गदा�

सा�वसा�ी खि�र'तरता खिद� उपयकु्त देखि�एमा काय�खिवखिधको दफा ९ बमोखिजम करार खि�खिश्चत अवखिधको �ाखिग  प
हु� सक्�ेछ ।

१०. पाखि�श्�खिमक कट्टी � क�ा� से�ाको शत�को अन्त्यः दोशर्ो पक्ष�े पखिह�ो पक्ष�ाई �गातार ७  (सात)  खिद�
भ'दा  बढी  उक्त  सेवा  उप�ब्ध  �गराएमा,  स'तोषज�क  सेवा  खिद�  �सकेमा  अ�पुखि� त  रहेको  अवखिधको
पाखिरशर्खिमक दामासाखिह�े कट्टा गखिर�ेछ र सो भ'दा बढी सेवा �गरेमा �वतः यो सझंौता पखिह�ो पक्ष�े रS गरी
अको� ब्यव� ा ग�� वाधा प�N छै� । दोशर्ो पक्ष�े शाखिररीक रुपमा अ�व�  भई वा अ'य कु�ै कारण�े सेवा खिद�
असम � भएमा वा काम स'तोषज�क �भएमा वा आचरण सम्ब'धी कुराहरु बराबर उल्�घ�ं गरेमा दोशर्ो पक्षसगंको
सझंौता रS ग�� सक्�ेछ र खि�जको सट्टा अको� व्यखिक्त करारमा राखि� काम �गाउ� बाधा प�N छै� । 

११. दा�ी नपगु्नेः दोशर्ो पक्ष�े यस करार बमोखिजम काम गरेकै आधारमा पखिछ कु�ै पखि� पदमा अ� ायी वा � ायी
खि�यखुिक्त हु�ाका �ाखिग दाबी ग�� पाँउ�े छै�/ग�N छै� ।

१२. प्�चखि�त काननू �ागू हुनेः यस सझंौतामा उल्��े �भएको कुरा पर्चखि�त �ेपा� का��ू बमोखिजम हु�ेछ । 

गाउँपाखि�का  /  नग�पाखि�काको तफ� बाट   :   दोस�्ो प+   (  क�ा� गन� व्यखिHत  ):   
ह�ताक्षर : ह�ताक्षर :
�ाम :   �ाम :
पद : Eेगा�ा : 
काया��यको छापः 
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अ�सुचूी - ५
(ब ुदँा ७.२ सगँ सम्बखि'धत करार सचू�ा पतर्को ढाँचा)
मखुि�यापट्टी मसुहरखि�या गाउँ काय�पाखि�कको काया��य

त�ुखिसयाही जब्दी ध�षुा
मधेश पर्देश, �ेपा�

च.�ं. खिमखितः 
प.स.ं

शर्ी ........................................,
Eेगा�ा .........................

खिवषयः क�ा� सम्बन्�मा ।

तपाई�ाई खिमखित २० ...।....।...  खि�ण�या�सुार सखूिचकरण गखिरए बमोखिजम  ............................ (पदको �ाम वा
काम) का �ाखिग यसैसा  स�ंग्� करार  (सम्झौता) बमोखिजम खिमखित २०....।....।...  देखि� २०....।.....।....  सम्म
करारमा राखि�एको हुदँा स�ंग्� काय�शत� अ�रुुप आफ�ो काम इमा'दारीपवू�क र व्यवसाखियक मलू्य मा'यता अ�रुुप ग�ु�हु�
जा�कारी गराइ'छ । 

सा ै  आफ्�ो  काम  कत�व्य पा��ा  गदा�  यस गाउँपाखि�का/�गरपाखि�काको  कम�चारी�े  पा��ा  ग�ु�प�N  आचार
सखंिहता र आचरणको समेत पखिरपा��ा हु� जा�कारी गराइ'छ । 

.....................
पर्म�ु पर्शासकीय अखिधकृत

बो�ाथ�ः
शर्ी आखि �क पर्शास� शा�ाः पर्माखिणत हाखिजर/Time Sheet  सखिहतको पर्खितवेद�का आधारमा सम्झौता बमोखिजमको

रकम माखिसक रूपमा उप�ब्ध गराउ�हुु� । 
शर्ी पर्शास� शा�ाः हाखिजरीको व्यव� ा हु� । 
शर्ी वडा काया��य, .................................... 

गाउँ/�गर काय�पाखि�काको काया��य ।
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