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प्रस्िािना:
लबहादी गाउँ काययपालिकाको कायायिय र विहादी गाउँपालिका अन्िगयि रहे का स्िास््य सं स्थाहरुमा
चिवकत्सक िा स्िास््यकमीहरु दरिन्दी अनुसार स्थायी पदपूलिय हुन नसकी स्िास््य सेिा प्रिाह गनय
कठिनाई भएको र स्थानीय िहको स्िास््य सेिाका स्िीकृि दरिन्दीका पदहरुमा काययरि चिवकत्सक
िा स्िास््यकमी अध्ययन िा असाधारण लबदामा रहे को िा समायोजन भई ररक्त रहे को िा िोक सेिा
आयोगमा माग आकृलि फारम पिाई सकेको िर पूलिय हुन ् भइनसकेका पदमा चिवकत्सक िा स्िास््यकमी
करार से िामा लिई स्िास््य सेिा प्रिाहिाई सुिारु, लनयलमि र प्रभाबकारी बनाउन आिश्यक भएकोिे ,
ररक्त पदमा चिवकत्सक िा स्िास््यकमी करारमा लिने काययिाई व्यिचस्थि गनय नेपाि स्िास््य
सेिा लनयमाििी २०५५ को लनयम ११क बमोचजम मं .प.बै.सं . २०/२०७६ लमलि २०७६/०८/३०
बाट स्िीकृि काययविलधका आधारमा

लबहादी गाँउ काययपालिकाको प्रशासकीय काययविलध लनयलमि गने

ऐन २०७५ को दफा ४ बमोचजम विहादी गाउँ काययपालिकािे लमलि २०७७/०६/०४ मा यो काययविलध
स्िीकृि गरी िागू गररएको छ ।
१. संचिप्त नाम र प्रारम्भः

(क) यस काययविलधको नाम "लबहादी गाउँपालिकामा चिवकत्सक िा

स्िास््यकमी करार सेिामा

व्यिस्थापन गने सम्बन्धी काययविलध, २०७७" रहे को छ ।

(ख) यो काययविलध काययपालिकािे लनणयय गरे को लमलिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
(ग) यो काययविलध स्थानीय िहिे स्थापना गरे को स्िास््य सं स्थाको िालग लसजयना गररएका पद
िथा दरबन्दी र सं चिय एबं प्रादे चशक सरकारबाट प्राप्त स्िास््य सं स्थाको िालग आिश्यक पद
िथा दरबन्दीको िालग समेि आिश्यकिा अनुसार िागु गनय सक्नेछ ।
२. पररभाषाः विषय िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा;
(क)

" अचतियारिािा" भन्नािे स्थानीय िहको िफयबाट करार सम्झौिा गनय अलधकार प्राप्त
अलधकारी सम्झनु पछय

(ख)

"सेिा"

भन्नािे स्थानीय िहिे प्रदान गने स्िास््य सेिा सम्झनु पछय

(ग)

"कायायिय" भन्नािे स्थानीय िहको स्िास््य सेिा सं ग सम्बचन्धि कायायियहरु सम्झनु पछय

(ङ)

"करार सेिा" भन्नािे प्रिलिि कानुन बमोचजम लनचिि अिलध िोकी सम्झौिाका आधारमा
गररने करार सेिा सम्झानु पछय

(ि) "ऐन" भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनु पदयछ ।

(छ) "काययविलध" भन्नािे “लबहादी गाउँपालिकमा चिवकत्सक िा स्िास््यकमी करार से िामा
व्यिस्थापन गने सम्बन्धी काययविलध, २०७७” सम्झनु पदयछ ।
(ज) " चिवकत्सक िा स्िास््यकमी " भन्नािे दफा ३(२) बमोचजम स्िास््य सेिा उपिब्ध गराउने
गरी व्यिस्था भएका कमयिारी सम्झनु पदयछ ।
(ि)

"सलमलि" भन्नािे दफा ५ बमोचजम गठिि अन्ििािाय िथा सूचिकरण सलमलि सम्झनु पदयछ
।

३. करार सेिामा जनशचक्त लिने अलधकार : (१) स्थानीय िहको ररक्त पदमा करार सेिामा जनशचक्त
लिने अलधकार

स्थानीय िहको काययपालिकािाई हुनछ
े ।

(२) यस काययविलध बमोचजम करार सेिाका िालग छनोट भएका चिवकत्सक िा स्िास््यकमीसं ग
प्रिलिि कानुन बमोचजम अलधकार प्राप्त अचतियारिािािे करार सम्झौिा गरी काममा िगाउन
सक्नेछ ।
४.

योग्यिा : यस काययविलध बमोचजम करार सेिामा रही सेिा प्रदान गनयका िालग चिवकत्सक िा
स्िास््यकमीिे सो पदको िालग लनधायररि न्यूनिम शैचिक योग्यिा र दे हाय बमोचजमको योग्यिा
हालसि गरे को हुन ु पनेछ
(क) सहायक िहको पदमा १८ बषय उमेर पुरा भइ ४० बषय उमेर ननािेको ,
(ख) अलधकृि िहको पदमा २१

बषय उमेर पुरा भई ४० बषय उमेर ननाधेको ,

िर स्िास््य सेिाको पदमा लनयमानुसार लनयुचक्त भई अविचिलछन रुपमा ५ बषय सेिा अिलध
पुरा गरे का अस्थायी

िा करार सेिाका कमयिारीको हकमा उमेरको हद िाग्ने छै न ।

(ग) मान्यिा प्राप्त शैचिक सं स्थाबाट सम्िचन्धि पदको िालग आिश्यक न्युनिम शैचिक योग्यिा
हालसि गरर प्रिलिि कानुन बमोचजम स्थापना भएको स्िास््य सम्बचन्ध व्यािसावयक पररषद् मा
नाम दिाय र निीकरण भएको
िर प्रिलिि कानुन बमोचजम स्थापना भएको स्िास््य सम्बन्धी कुनै व्यािसावयक
पररषदमा नाम दिाय हुने व्यबस्था नै नभएको पदमा लनयुचक्त हुनको िागी यस खण्डिे बाधा
पुयायएको मालनने छै न ।
(ि) भविष्यमा सरकारी सेिाको लनलमि अयोग्य िहररने गरर सेिा बाट बखायस्ि नभएको ,
(ङ) नेपािी नागररक,
(ि) प्रिलिि कानुन बमोचजम अयोग्य नभएको ।
५.

सेिा करार सम्बचन्ध प्रविया एिं काययविलध : (१) स्थानीय िहका स्िास््य सं स्थामा दे हाय

बमोचजमका पदमा करार सेिामा चिवकत्सक िा स्िास््यकमी लिन सवकनेछ; (क) कुनै चिवकत्सक

िा स्िास््यकमी अध्ययन िा असाधारण विदामा रहे को अिस्थामा अध्धयन िा असाधारण विदामा
बसेको अिलधभर,

(ख) सेिाको कुनै पद कुनै कारणिश ररक्त हुनगई सोको माग आकृलि फारम भरर िोकसेिा
आयोगमा पिाइ सकेको िर पदपूलिय भइ नसकेको अिलधभर,
(ग) कमयिारी समायोजन ऐन अनुसार समयोजन भै ररक्त रहे को िर पदपूलिय नभएको अिलधभर ।

(२) करार सेिा लिनको िालग आिश्यक पद सं तया र यसका िालग आिश्यक न्यू निम योग्यिा
समेि स्पष्ट खुिाई न्यूनिम १५ ठदनको सुिना प्रकाशन गरर इच्छु क उम्मेदिारहरुबाट दरखास्ि
आह्रान गनुय पनेछ ।
(३) आिेदन फारामको नमूना अनुसूिी - १ बमोचजम हुनेछ । आिेदन दस्िुर गाउँपालिकाबाट
लनधायरण भए बमोचजम हुनेछ ।
(४) उपयुक्त उम्मेदिार छनोटका िालग विज्ञ सवहिको कचम्िमा ३ जना सदस्य रहे को छनोट
सलमलि गिन गनुप
य नेछ । करारमा कमयिारी छनौट गनय दे हाय बमोचजमको एक छनौट सलमलि
रहनेछ
(क) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि

सं योजक

स्िास््य शाखा प्रमुख

सदस्य

प्रशासन शाखाको अलधकृि / प्रमुख

सदस्य

(ख) सलमलििे आिश्यकिा अनुसार लबज्ञका रुपमा अन्य व्यचक्तिाई आमन्रण गनय सक्नेछ
(५) (क) छनोट सलमलििे लिचखि िा मौचखक िा दुिै परीिाको माध्यमबाट उम्मेदिार छनोट
गनय सक्नेछ ।
(ख) उप दफा (५) क मा जुनसुकै कुरा िे चखएिा पलन कमयिारी छनौट सलमलििे सं चिि सुिी
प्रकाशन गरर मौचखक परीिाको माध्यमबाट पलन उम्मेदिार छनौट गनय बाधा पुयायउने छै न ।
छनोट सलमलि आफैिे िा एक जना विज्ञ समेि रहने गरर छु ट्टै अन्ििायिाय सलमलि गिन गरी
अन्ििायिाय लिन सवकनेछ ।
(६) उम्मेदिार छनौट प्रवियाको िालग आिश्यक पाठ्यिम सम्िचन्धि पदको िालग िोकसेिा
आयोगिे लनधायरण गरे बमोचजम हुनेछ ।
(७) छनोट सलमलििे करार सेिामा काममा िगाउने उम्मेदिार लसफाररस गदाय कचम्िमा दुईजना
र उपिब्ध भएसम्म ररक्त पदको लिस प्रलिशि सम्म िैकचपपक उम्मेदिारको रुपमा लसफाररस
गनय सक्नेछ ।
(८) करार सेिाको िालग दरखास्ि पेश गने व्यचक्तिे सहायक स्िरको पदको हकमा रु ६००/
र अलधकृि स्िरको पदको हकमा रु. १०००/ दरखास्ि दस्िुर बुझाउनु पनेछ ।

(९) छनोट सलमलििे लसफाररस गरे को उम्मेदिार सं ग अचतियारिािािे सेिा करार सम्झौिा गरर
लनचिि अिलध िोकी सेिा करार सम्झौिा गनुप
य नेछ ।
(१०) करार सेिामा काममा िगाईएका कमयिारीिे पाउने सेिा सुलबधा िगाएिका लबषय प्रिलिि
कानुन बमोचजम हुनेछ यस्िा सेिा सुलबधा करार सम्झौिामा उपिेख गनुय पनेछ ।
िर स्थानीय िहको काययपालिकािे कायय प्रकृलि, जोचखम िगायिका लबषय हेरी थप सेिा
सुलबधा उपिब्ध गराउन बाधा पनेछैन ।
६.

उम्मेदिारको पररिण एिं लसफाररस सम्बचन्ध व्यबस्था : (१)छनोट सलमलििे लनश्पि रुपमा
प्रलिस्पधाय गराई योग्य र उपयुक्त उम्मेदिार छनोट गनुप
य नेछ ।
(२)अन्ििायिायमा छनोट सलमलििे लनधायरण गरे बमोचजमको मुपयांकन फारम प्रयोग गनुय पनेछ ।
(३)छनोट सलमलििे िा अन्ििायिाय सलमलिका अध्यि िा सदस्य कुनै उम्मेदिारसं ग नचजकको नािा
ु द
पने भएमा त्यस्िा अध्यि िा सदस्यिे उक्त छनोट प्रवियामा सहभागी हुनह
ु ै न । नािा नपने
स्ियम िोषणा गनुप
य नेछ यसरी िोषणा नगरी सलमलिमा समािेश भइ काम कारिाही भएको प्रमाचणि
भएमा सो मुपयांकन रद्द हुनेछ ।
(४)अन्ििायिायमा लनधायररि कुि अंकको ७०% भन्दा बढी िा ४०% भन्दा अंक ठदन पाइने छै न
सो भन्दा िटी िा बढी अंक ठदनु परे मा सोको स्पष्ट कारण खोपनु पनेछ । कारण नखोिी िटी
िा बढी अंक ठदएमा िा सलमलिमा कचम्िमा ५०सदस्यिे यसरी कारण नखोिेको अिस्थामा बढीमा
७० र िटीमा ४० प्रलिशि अंक मार कायम हुनेछ

७.

सेिा करार सम्झौिा सम्बचन्ध अन्य व्यबस्था: १. करार सेिामा छनोट भएका उम्मेदिारहरुिाई

करार सम्झौिाका िागी सम्बचन्धि कायायियमा सम्पकय राख्न कचम्िमा ७ ठदनको म्याद राखी सूिना
ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा(१)बमोचजमको अिधी लभर करार सम्झौिा गनय आउने सूचिकृि उम्मेदिारसँग
कायायियिे अनुसूिी - २ बमोचजमको ढाँिामा करार गनुप
य नेछ । उक्त अिलध लभर सम्पकय राख्न
नआएमा िमशः िैकचपपक उम्मेदिारिाई सूिना ठदई करार गनय सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम करार गरे पिाि अनुसूिी - ३बमोचजमको पर कायायियिे सूचिकृि
उम्मेदिारिाई ठदनुपनेछ । सेिा करार सम्झौिा गदाय दे हायको लबषय खुिाई गनुय पनेछ ।
क. सेिा करार सम्झौिाको अलधकिम अिलध ,
ख. सेिा करारमा रही गनुय पने कामको वििरण ,
ग. सेिाका शिय र सुविधा,
ि. करार भं ग हुने अिस्था र
ङ. कायय सम्पादन र लबदा िगायिका अन्य लबषयहरु ।

८. करार सेिाको अिलध : करार सेिाको अिलध िािु आलथकय बषय ननाघ्ने गरर बढीमा एक बषय सम्म
हुनेछ ।
९.

म्याद थप सम्बचन्ध व्यिस्था : १) दफा ५ बमोचजमको अिस्था विद्यमान रहे को अिस्थामा सेिा
करार सम्झौिा गरर सेिा प्रदान गरररहे का चिवकत्सक िा स्िास््यकमीको कायय सम्पादन स्िर हे री
एक पटकमा ६ मवहनामा नबढ्ने गरर म्याद थप गनय सवकनेछ ।

ु य करार सम्झौिा गरी काम गरर रहे का व्यचक्तका हकमा समेि
२) यो लनदे चशका िागु हुनपु ब
उपदफा १) बमोचजमको व्यिस्था िागु हुनेछ ।
१०. करार सेिा समाप्त हुने : दे हायको अिस्थामा करार सेिा समाप्त हुनेछ ।
क) करार सेिामा लिएको व्यचक्तको सेिा सन्िोषजनक नभएको िा पदीय दावयत्ि िहन गनय
नसकेको भलन लनज काययरि कायायियिे गरे को लसफाररसका आधारमा अचतियारिािािे करार
सम्झौिा भं ग गरे मा ,
िर त्यसरी सम्झौिा भं ग गनुय अचि लनजिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ठदनुपनेछ
।
ख) स्िास््य सेिा सम्बचन्ध प्रिलिि कानुनमा रहे का आिरण िा पदीय अनुशासन विपररि कायय
गरे मा ,
ग) करार सेिामा काम गने व्यचक्तिे सेिाबाट अिग हुनको िागी कचम्िमा १ मवहना अगािै
अचतियारिािािाई त्यस्िो सूिना ठदएमा ,
ि) अध्ययन िा असाधारण लबदामा बसेको चिवकत्सक िा स्िास््यकलमयको पदमा करार सेिामा
रहेका कमयिारीको हकमा त्यस्िो लबदामा बसेको कमयिारी आफ्नो पदमा हाचजर भएमा ,
ङ) िोकसेिा आयोग िा प्रदे श िोकसेिा आयोग बाट त्यस्िो पदमा स्थायी पदपूलिय भएमा,
ि) अध्ययन िा असाधारण लबदामा रहे को अिस्थामा िा ररक्त पदमा करारमा रहेको अिस्थामा
त्यस्िो पदमा अन्य कुनै स्थायी कमयिारी सरुिा भइ पदपूलिय भएमा ।
११. करार सेिामा रहने कमयिारीिे पाउने सेिा सुविधा : करार सेिामा रहे का कमयिारीको सेिा सुविधा
दे हाय बमोचजम हुनेछ;

क) करार सेिामा रहेका कमयिारीिे साियजलनक विदामा समेि काम काज गनुप
य नेछ । साियजलनक

विदामा काम गरे िापि लनजिे सट्टा लबदा पाउनेछ ।
ख) करार सेिामा रहेको कमयिारीिे साियजलनक लबदा बाहेक प्रत्येक मवहना १ ठदन लबदा पाउनेछ
सट्टा विदा िाहेक अन्य ठदन कायायियमा विना सूिना अनुपचस्थि कमयिारीिे त्यस्िो अनुपचस्थि
ठदनको ििबभत्ता पाउने छै न ।
ग) करार सेिामा रहने कमयिारी जुन िहमा रहे को हो सो पदको सुरु ििि स्केि बराबरको
पाररश्रलमक र महं गी भत्ता पाउने छ । िर पदीय चजम्मेिारी कायय प्रकृलि िगायिका जोचखम हे री
स्थानीय िहिे थप सेिा सुविधा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

ि) करार सेिामा रवह कचम्िमा ६ मवहना भन्दा बवढ लनरन्िर सेिा गने कमयिारीिाई प्रत्येक िषय
१ मवहनाको ििब बरािरको रकम िाड पिय खिय िापि ठदइनेछ ।
ङ) करार सेिामा रहेका वफपडमा खवटनुपने स्िास््यकमीिाई लनयमानुसार वफपडभत्ता समेि उपिब्ध
गराउन सवकने छ ।
ि) करार सेिामा दरिन्दीमा रहे का कमयिारीहरुिे लनयमानुसार पोशाक खिय पाउनेछन् ।
ि) सेिा सुलबधा सम्िचन्ध अन्य व्यिस्था करार सम्झौिामा उपिेख भए बमोचजम हुनेछ ।

१२. करार सेिामा रहेका कमयिारीको सरुिा नहुने : करार सेिामा रहे का कमयिारीको अन्यर कायायियमा
सरुिा गररने छै न र लनजिाई अन्यर पदमा काजमा समेि खटाईने छै न ।

िर एउटा स्िस्थ सं स्थामा करार सम्झौिा गरर काययरि व्यचक्त समयािलध समाप्त हुदाका
बखि अको स्िास््य सं स्थामा सोवह प्रकारको जनशचक्त आिश्यक भएमा सो स्िास््य सं स्थािे सो
करार सम्झौिा गरर काममा िगाउन बाधा पने छै न ।
१३.

काययविलधको ब्यातया: यो काययविलध कायायन्ियन गने िममा कुनै िाधा अड्काउ परे मा स्िास््य

िथा जनसं तया मन्रािय िा विहादी गाउँपालिकािे आिश्यक व्यातया िा लनणयय गरे बमोचजम
हुनेछ ।
१४.

खारे जी: करार सेिामा लिने सम्िचन्ध यस अचि जारी भएका मापदण्ड िथा लनदे चशकाहरु खारे ज

गररएका छन् ।

अनुसूिी - १

ँ ा ५.३ सँग सम्बचन्धि दरखास्ि फारामको ढाँिा)
(बुद

हालसालै खिचेको पासपोर्ट
साईजको पुरै मुिाकृ खि देखिने
फोर्ो यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र
फाराममा पने गरी उम्मेदवारले
दस्ििि

विहादी गाउँ काययपालिकको कायायिय
िहाकीिाँटी, पियि

गण्डकी प्रदे श, नेपाि
करारको िालग दरखास्ि फाराम

(क) िैयचक्तक वििरण
नाम थर

(दे िनागरीमा)
(अंग्रज
े ी िू िो अिरमा)

लिङ्ग:

नागररकिा नं:
स्थायी िे गाना

जारी गने चजपिा :
क) चजपिा

ख) न.पा./गा.वि.स.

ग) िडा नं

ि) टोि :

ङ) मागय/िर नं. :

ि) फो नं.

परािार गने िे गाना :

लमलि :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमलि :

बाजेको नाम, थर :

(वि.सं .मा)
हािको उमेर :

(ईचस्ि सं ििमा)
िषय

मवहना

(ख) शैचिक योग्यिा/िालिम (दरखास्ि फाराम भरे को पदको िालग िावहने आिश्यक न्यूनिम शैचिक
योग्यिा/िालिम मार उपिेख गने)
आिश्यक

न्यूनिम विश्वविद्यािय/बोडय/िालिम

योग्यिा

ठदने संस्था

शैचिक

सं काय

उपालध/िालिम

श्रे णी/प्रलि

मूि विषय

शि

शैचिक योग्यिा
िालिम
(ग) अनुभि सम्बन्धी वििरण
कायायिय

पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/िह

स्थायी/अस्थायी/करार

अिलध
दे चख

सम्म

मैिे यस दरखास्िमा खुिाएका सम्पूण य वििरणहरु सत्य छन् । दरखास्ि बुझाएको पदको सूिनाको
िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाँटे िा िुकाएको िहररएमा प्रिलिि

कानून बमोचजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रिलिि कानून िथा यस दरखास्ि

फारामका पृष्ठहरुमा उपिे चखि सबै शिय िथा लनयमहरु पािना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा

उपिे चखि शियहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाय कचम्िमा
३ मवहनाको पूि य सूिना ठदई कायायियमा लनिेदन ठदनेछु ।

उम्मेदिारको पयाप्िे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदिारको दस्िखि

बायाँ
लमलि:

कायायियिे भनेः
रलसद/भौिर नं. :

रोि नं. :

दरखास्ि अस्िीकृि भए सो को कारण :
दरखास्ि रुजु गनेको नाम र दस्िखिः

दरखास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि गनेको दस्िखि

लमलि :

लमलि :

द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूिनामा उपिे चखि िगायि लनम्नलिचखि कागजािहरु अलनिायय रुपमा उम्मेदिार
आफैिे प्रमाचणि गरी पेश गनुय पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकिाको प्रमाणपरको प्रलिलिवप,

(२) समकििा र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो

को प्रलिलिवप, (३) न्यूनिम शैचिक योग्यिाको प्रमाणपर र िाररलरक प्रमाणपरको प्रलिलिवप, प्राविलधक
कायय (इचन्जलनयररङ्ग, स्िास््य िथा पशु चिवकत्सा िगायिका अन्य िेर) का िालग आिश्यक पने
व्यिसावयक प्रमाणपर (िाईसेन्स)को प्रलिलिवप, िालिम र अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेिको प्रलिलिवप,
आठद ।

अनुसूिी – २
ँ ा ७.१ सँग सम्बचन्धि करार सम्झौिाको ढाँिा)
(बुद
करार सम्झौिा
विहादी गाउँ काययपालिकाको कायायिय, (यसपलछ पवहिो पि भलनएको) र ................. चजपिा,.......
नगरपालिका/गाउँपालिका, िडा नं. ..... बस्ने श्री ........................................ (यसपलछ दोश्रो
पि

भलनएको)

का

बीि

....................गाउँपालिका/नगरपालिकाको

.................................................पदको कामकाज गनय गराउन लमलि २०७

/..../... को

लनणयय अनुसार दे हायका कायय/शियको अलधनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेिा उपिब्ध गराउन
मन्जुर भएकािे यो करारको सं झौिा गरी एक/एक प्रलि आपसमा बुचझ लियौं ठदयौं :
१.

कामकाज सम्बन्धमा : दोस्रो पििे आफुिाई िोवकएको सं िग्न कायय वििरण अनुसारको कायय
पवहिो पििे िोकेको समय र स्थानमा उपचस्थि भई गनुय पनेछ र आिश्यकिानुसार थप काम
गनुय पनेछ ।

२.

काम गनुय पने स्थान :

........................।

३.

करारमा काम गरे बापि पाँउने पाररश्रलमक : प्रत्येक मवहना व्यलिि भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो
पििाई मालसक रुपमा रु. ...................(अिरे पी रु. .........................................
पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।

४.

आिरणको पािनाः दोश्रो पििे ...गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रिलिि कानूनमा ब्यिस्था भएका
आिरण िथा अनुशासन सम्बन्धी व्यिस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।

५.

विदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन वकलसमको लबदा उपिब्ध हुने छै न

। साथै कायायियको िालग आिश्यक परे को खण्डमा लबदाको ठदनमा पलन सेिा उपिब्ध गराउनु
पनेछ । यसरी साियजलनक लबदाको ठदनमा कायायियमा काम िगाए बापि मालसक करार रकमको
दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ठदईनेछ ।
६.

कायायिय सम्पचत्तको सुरिाः दोस्रो पििे कायायियको िि अिि सम्पचत्तको नोक्सानी िा वहनालमना
गरे मा सो को िलिपूलिय िा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदनु पनेछ ।

७.

गोप्यिाः दोस्रो पििे कायायियको कागजपर, चजन्सी सामान एिं गोप्य कुरा िा कागजाि कुनै

अनलधकृि व्यचक्त िा दे शिाई उपिब्ध गराएको प्रमाचणि भएमा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको चतिपूलिय दोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूिीमा समेि राचखनेछ
।

८.

करार अिलधः यो करार २०७... ।........।..........दे चख िागु भई २०७.....असार १५ सम्मको
िालग हुनेछ ।

९.

काययसम्पादन मूपयांकनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कायय सम्पादन मूपयांकन गने र सो मूपयांकन
गदाय साििसािी लनरन्िरिा ठदन उपयुक्त दे चखएमा काययविलधको दफा ९ बमोचजम करार लनचिि
अिलधको िालग थप हुन सक्नेछ ।

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शियको अन्त्यः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगािार ७ (साि)
ठदन भन्दा बढी उक्त सेिा उपिब्ध नगराएमा, सन्िोषजनक सेिा ठदन नसकेमा अनुपचस्थि रहे को
अिलधको पाररश्रलमक दामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेिा नगरे मा स्ििः यो सं झौिा

पवहिो पििे रद्ध गरी अको ब्यिस्था गनय िाधा पने छै न । दोश्रो पििे शारररीक रुपमा अस्िस्थ

भई िा अन्य कुनै कारणिे सेिा ठदन असमथय भएमा िा काम सन्िोषजनक नभएमा िा आिरण
सम्बन्धी कुराहरु बराबर उपििंन गरे मा दोश्रो पिसं गको सं झौिा रद्ध गनय सक्नेछ र लनजको
सट्टा अको व्यचक्त करारमा राचख काम िगाउन बाधा पने छै न ।

११. दािी नपुग्नेः दोश्रो पििे यस करार बमोचजम काम गरे कै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी
िा स्थायी लनयुचक्त हुनाका िालग दाबी गनय पाँउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रिलिि कानून िागू हुनःे यस सं झौिामा उपिेख नभएको कुरा प्रिलिि नेपाि कानून बमोचजम
हुनेछ ।

गाउँपालिका/नगरपालिकाको िफयबाट :

दोस्रो पि (करार गने व्यचक्त):

हस्िािर :

हस्िािर :

नाम :

नाम :

पद :

िे गाना :

कायायियको छापः

अनुसूिी – ३

ँ ा ७.३ सँग सम्बचन्धि करार सूिना परको ढाँिा)
(बुद
विहादी गाउँ काययपालिकको कायायिय
िहाकी िाँटी
गण्डकी प्रदे श, नेपाि
ि.नं.

लमलिः

प.सं .
श्री ........................................,
िे गाना .........................
विषयः करार सम्बन्धमा ।
िपाईिाई लमलि २०७...।....।... लनणययानुसार सूचिकरण गररए बमोचजम ............................
(पदको नाम िा काम) का िालग यसै साथ सं िग्न करार (सम्झौिा) बमोचजम लमलि २०७....।....।...

दे चख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राचखएको हुँदा सं िग्न काययशिय अनुरुप आफनो काम
इमान्दारीपूिक
य र व्यिसावयक मूपय मान्यिा अनुरुप गनुह
य न
ु जानकारी गराइन्छ ।

साथै आफ्नो काम कियव्य पािना गदाय यस गाउँपालिका/नगरपालिकाको कमयिारीिे पािना

गनुप
य ने आिार सं वहिा र आिरणको समेि पररपािना हुन जानकारी गराइन्छ ।
.....................

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि
बोधाथयः
श्री आलथयक प्रशासन शाखाः प्रमाचणि हाचजर/ Time Sheet सवहिको प्रलििेदनका आधारमा सम्झौिा
बमोचजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनुहन
ु ।

श्री प्रशासन शाखाः हाचजरीको व्यिस्था हुन ।

श्री ...........................स्िास््य िौकी, .....................
आज्ञािे
ध्रिु दयाि

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि

