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चिचित्सि वा स्वास्थ्यिर्मी िरार सेवार्मा व्यवस्थापन गने सम्बन्धी  

िार्यचवचि , २०७७ 

 

 (गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत) 

-ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t मिति २०७७–०२–०२_ 

प्रस्तावनााः वैतेश्वर गाउँपालिका अन्तगगत संचािन भएको आधारभूत स्वास्थ्य तथा 

सरसफाई ऐन २०७६ को पररचे्छद ३ धारा ८ को उपधारा १  र धारा २२ उपधारा ३ बमोलिम 

संघ वा प्रदेशबाट लचलकत्सक वा स्वास्थकमीहरु तत्काि पदपूलतग हुन नसके्न भएकोिे 

अस्पताि संचािन दरबन्दीका पदहरुमा करार सेवा लनयूक्तीका िालग लचलकत्सक वा 

स्वास्थ्यकमीिाई करार सेवामा लिई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहिाई सूचारु तथा लनयलमत र 

प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे यो कायगलवलध तयार गररएको  छ  । 

१. संचिप्त नार्म र प्रारम्भः 

क. यस कायगलवलधको नाम " लचलकत्सक  वा स्वाथ्यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन 

गने सम्बन्धी कायगलवलध, २०७७" रहेको छ ।  

ख. यो कायगलवलध कायगपालिकािे लनर्गय गरेको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे अको अथग निागेमा यस कायगलवलधमा- 

क.    "अध्यि " भन्नािे गाउँपालिका अध्यक्ष सम्झनु पदगछ । 

ख.    "गाउँपाचििा" भन्नािे वैतेश्वर गाउँपालिकािाई सम्झनु पदगछ । 
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ग.     "िार्यपाचििा" भन्नािे वैतेश्वर गाउँ कायगपालिकािाई सम्झनु पदगछ । 

घ.    "अस्पताि" भन्नािे गाउँपालिकाको कायगके्षत्रलभत्र संचालित सरकारी अस्पताि 

सम्झनु पदगछ । 

ङ.    "िरार सेवा" भन्नािे प्रचलित कानून बमोलिम लनलित अवधी तोकी सम्झौताको 

आधारमा गररने करार सेवा सम्झनु पदगछ । 

च.  "ऐन" भन्नािे  आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६" सम्झनु पदगछ ।  

छ.  "िार्यचवचि" भन्नािे लचलकत्सक वा स्वाथ्यकमी करार सेवामा व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी कायगलवलध, , २०७७" सम्झनु पदगछ ।  

ि.  "िार्ायिर्" भन्नािे गाउँपालिकाको कायगके्षत्रलभत्र संचालित 

सरकारीअस्पताििाई सम्झनु पदगछ । 

झ. "िर्मयिारी" भन्नािे ऐनको  दफा २२ को उपधारा  १ मा व्यवस्था भए बमोलिम 

लचलकत्सक वा स्वाथ्यकमी कमगचारी सम्झनु पदगछ । 

ञ. "सचर्मचत" भन्नािे धारा २२ को २ बमोलिम गलित सलमलत सम्झनु पदगछ । 

 

३. िार्यचवचि िागू हुने िेत्र र सेवाः (१) स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ को दफा 

२२ को उपदफा (१)बमोलिम लचलकत्सक वा स्वास्थ्यकमी करारमा राखे्न प्रयोिनको 

िालग यो  कायगलवलध  स्वीकृत  गरी  िागू गररएको छ ।  

(२) कायागियिे देहायको सेवासँग सम्बन्धन्धत लचलकत्सक वा स्वास्थ्यकमी यस 

कायगलवलध बमोलिम अवलध तोकी करारमा राख्न सके्नछाः  

 (क) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धन्धत 

 

४. छनौट सम्बन्धी व्यवस्थाः ऐन को दफा २२ बमोलिमका लचलकत्सक वा स्वास्थ्यकमी 

कायागियिे करारमा राखे्न प्रयोिनको िालग सूलचकरर् तथा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था 

देहाय बमोलिम हुनेछाः  

(१) लचलकत्सक वा स्वास्थ्यकमी को अनुसूलच – २  बमोलिम स्वीकृत कायग लववरर् 

बमोलिम पद वा सेवा के्षत्र तथा सम्बन्धन्धत सेवा समूहको योग्यता , पाररश्रलमक, सेवा शतग 

समेत तोकी  सम्बन्धन्धत  कायागियको सूचनापाटी,,, वेभसाईट  तथा अन्य  कुनै  सावगिलनक 

स्थिमा अनुसूची - २ बमोलिमको ढाँचामा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) लदनको सूचना प्रकाशन 

गनुगपनेछ । 

(२)आवेदन  फारामको  नमूना अनुसूची - ३ बमोलिम  हुनेछ । आवेदन दसु्तर 

गाउँपालिका/ वा अस्पताि बाट लनधागरर् भए बमोलिम हुनेछ । यस अलघ प्रकाशन 

भएका सूचनाको आवेदन दसु्तर सोही  सूचनामा उले्लख भए बमोलिम हुनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोलिम पनग आएका आवेदनहरु देहायको आधारमा ऐन 

अन्तगगत बनेको सलमलतिे मूल्याङ्कन गरी सू"लचकृत गनुगपनेछ :  

(४) पररक्षा लिन्धखत र मौन्धखक दुबै गररनेछ  । 
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क. शैलक्षक योग्यता वापत -लवलशष्ट शे्रर्ी  ७, अकं, प्रथम शे्रर्ी  ५, अकं न्धितीय 

शे्रर्ी  ३ अकं , तृतीय शे्रर्ी  २ अंक गर्नाका आधार हुनेछन  । मालथल्लो 

योग्यतािाई २ अकं 

ख. कायग अनुभव वापत वषगको २ - अंकको दरिे बलढमा ३ वषगको िम्मा ६ 

अकं ( प्रमालर्त लववरर् संिग्न भएको हुनुपने) । 

ग. वैतेश्वर लभत्रका स्थानीय बालसन्दा भएमा - ५  अंक  

 अन्य गाउँपालिकाको बालसन्दा भएमा - ३ अंक 
 

घ. लिन्धखत परीक्षा ६० अकंको हुनेछ । 

 ङ. अन्तवातागमा २० अंक । िस अनुसार अकं प्रदान गदाग  नु्यनतम ८  र 

अलधकतम १४ ( को सीमालभत्र रही प्रदान  गनुगपनेछ ।  
 

(४) उपदफा (१) बमोलिम आवेदन माग गदाग स्वास्थ्य लचलकत्सा िगायतका िालग 

आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमार्पत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्यन्धक्तिे मात्र आवेदन 

लदन सके्नछन् । 

 

५. अन्तवायताय र सूचििरण सचर्मचतः माग पद संख्याका आधारमा कायगलवलधको दफा 

(४) को उपदफा (३) बमोलिम उच्चतम अंक प्राप्त गरेका उमे्मदवारिाई प्रारन्धम्भक 

छनौट गनग परीक्षा र अन्तवागताग समेत लिई सूलचकरर्को लसफाररस गरीनेछाः 

६. सूचििरणिो चववरण प्रिाशन गने : (१) दफा ४ बमोलिम सबैभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गने उमे्मदवारहरु ऐने बमोलिमको सलमलतको लसफाररसको आधारमा 

कायागियिे उमे्मदवारहरुको रोि नम्बर, नाम थर, िेगाना, काम गनग तोलकएको लनकाय 

आलद समेत उले्लख गरी योग्यताक्रम अनुसार सूलचकरर्को लववरर् प्रकाशन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिम सूलचकरर् प्रकाशन गदाग पद संख्या भन्दा दोव्बर 

संख्यामा वैकन्धिक उमे्मदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुगपनेछ र लसफाररश भएका 

उमे्मदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समेत टाँस गनुगपनेछ ।  

तर आवेदन नै कम परेको अवस्थामा कम उमे्मदवार सुलचकरर् गनग सलकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोलिमका योग्यताक्रममा रहेका उमे्मदवारिाई लछटो स्ार 

माध्यमबाट िानकारी गराई सोको अलभिेख समेत राख्नुपनेछ ।  

७. िरार गनेः (१) कायागियिे सूलचकृत गरेका मुख्य उमे्मदवारिाई ७ (सात) लदनको 

म्याद लदई करार सम्झौता गनग सूचना लदनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिमको अवधी लभत्र करार सम्झौता गनग  आउने सूलचकृत 

उमे्मदवारसँग कायागियिे अनुसूची - १ बमोलिमको कायग-लववरर् सलहत अनुसूची -४ 

बमोलिमको ढाँचामा करार गनुगपनेछ । उक्त अवलध लभत्र सम्पकग  राख्न नआएमा 

क्रमशाः वैकन्धिक उमे्मदवारिाई सूचना लदई करार गनग सलकनेछ । 
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(३) उपदफा  (२) बमोलिम  करार गरे पिात अनुसूची - ५ बमोलिको पत्र 

कायागियिे  लचलकत्सक वा स्वास्थ्य कमगचारीिाई  लदनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलिम कायागियिे कायगलववरर् लदँदा लवषयगत शाखा समेत 

तोकी काममा िगाउनु पनेछ ।  

(५) यस कायगलवलध बमोलिम करार गदाग सामान्यत आलथगक वषगको श्रावर् १ (एक) 

देन्धख ६।६ मलहनाका िालग मात्र करार गनुग पनेछ । तर उक्त पदिे गनुगपने काम समाप्त 

भएमा वा पयागप्त नभएमा वा कायगप्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तह वा 

अस्पताििे  कामको बोझ र अवधी  हेरी  करारको अवधी  घटाउन  सके्नछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलिम  एक आलथगक  वषगको  लनन्धम्त  सेवा  करारमा  लिएको 

व्यन्धक्तिाई पुनाः अको वषगको  िालग  सेवा  करारमा  लिनु परेमा  पुनाः करार  सम्झौता  गरी 

काममा िगाउन सलकनेछ ।  

(७) प्रालवलधक कमगचारीिे से्वच्छािे करार लनरन्तरता गनग नचाहेमा कम्तीमा १ 

(एक) मलहना अगाडी कायागियमा लिन्धखत रुपमा िानकारी गराउनु पनेछ । यसरी 

िानकारी नगराई करार अन्त गरी काम छोडेमा त्यस्तो व्यन्धक्तिाई पुनाः करारमा  काम  

गने  अवसर  लदईने  छैन । करार लनयुक्ती हुने कमगचारीिे आफ्नो सक्कि प्रमार् पत्र 

अस्पतािमा पेश गनग पने छ र अस्पताि छाडी िादाँ सक्किै प्रमार् पत्र लदइने छ। 

(८) यस दफा लवपररतको अवलध उले्लख गरी वा करारमा उले्लख भए भन्दा 

बढी रकम भुक्तानी लदएमा त्यसरी अवलध उले्लख गने वा रकम भुक्तानी गने 

कमगचारीको तिव भत्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र लवभागीय कारवाही 

समेत गररनेछ ।  

८. िार्य शतय , पाररश्रचर्मि र अवचि :  (१) यस कायगलवलध बमोलिम सेवा करार सम्झौता 

गररएका स्वास्थ्य  कमगचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बन्धन्धत तह वा पदको शुरु तिब 

से्किमा नबढ्ने गरी करार  सम्झौतामा उले्लख भए बमोलिम हुनेछ । स्थानीय भत्ता 

पाउने स्थानमा नेपाि सरकारको दररेट बमोलिम करारमा उले्लख भए अनुसार 

स्थानीय भत्ता उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२)  कायागियिे कायग-लववरर्मा उले्लख भए बमोलिम प्रगलतको स्थिगत वा 

वसु्तगत प्रलतवेदनका आधारमा कायग सम्पादन अनुसार करारमा उले्लख गरी भ्रमर् 

भत्ता वा लफल्ड भत्ता र अन्य भत्ता उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

  तर करार सम्झौतामा उले्लख नगररएको भ्रमर् भत्ता, लफल्ड भत्ता वा अन्य भत्ता 

उपिब्ध गराउन सलकने छैन् । 

(३) कायागियिे करारका स्वास्थ्य कमगचारीको पाररश्रलमक भुक्तानी गदाग लनििे 

मलहनाभरी गरेको कामको लववरर् सलहतको प्रलतवेदन तयार गनग िगाई सम्बन्धन्धत 

लवषयगत शाखाको लसफाररशको आधारमा मात्र भुक्तानी गनुग पनेछ । 
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(४) यस कायगलवलध बमोलिम स्वास्थ्य कमगचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा 

पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयुक्ती हुनका िालग कुनै पलन दाबी गनग 

पाउँने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोलिम करार गदाग काम शुरु गने लमलत र अन्त्य गने लमलत 

समेत उले्लख गनुगपनेछ। तर त्यस्तो  करारको  अवधी  एक  पटकमा  ६ मलहना भन्दा  

बढी  हुने छैन । 

९. िरार सर्माप्तीः (१) यस कायगलवलध बमोलिम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा 

नेपािको संलवधान बमोलिम िोकसेवाको लसफाररसमा कमगचारी खलटई आएमा 

त्यस्तो व्यन्धक्तको करार स्वताः अन्त्य हुनेछ । 

(२) करार सम्झौता गररएको स्वास्थ्य कमगचारीको कायग सन्तोषिनक नभएको भलन 

कायगरत लवषयगत शाखा वा कायागियिे लसफाररश गरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखिे 

आवश्यक छानलवन गनग िगाई सफाइको मौका लदई कायागियिे िुनसुकै अवस्थामा 

करारबाट हटाउन सलकनेछ ।  

१०. चवचविः यस कायगलवलध कायागन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुग परेमा यस कायगलवलध 

तथा प्रचलित कानूनसँग नबालझने गरी अस्पताि व्यवस्थापन सलमलतिे लनर्गय गरी 

संशोधनका िालग गाउँपालिका समक्ष पेश गने छ ।  
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अनुसूची - १ 

(बँुदा  ७(२). सँग  सम्बन्धन्धत  कायगलववरर्को  ढाँचा) 

वैतेश्वर गाउँ कायगपालिकाको कायागिय 

बागमती प्रदेश नेपाि 

 

िार्य चववरणिो नरु्मनाः 

स्वास्थ्य कमगचारीको नामाः  काम गनुगपने स्थानाः 

      

 

    

िार्य चववरणः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      प्रमालर्त गने अलधकारीाः 
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अनुसूची - २ 

(बँुदा  ४(१).  सँग  सम्बन्धन्धत आवेदनको  ढाँचा) 

वैतेश्वर गाउँ कायगपालिकाको कायागिय 

बागमती प्रदेश , नेपाि 

 

िरारर्मा सेवा चिने सम्बन्धी सूिना 

(सूचना प्रकालशत लमलत : २०  /    /     ) 

 

वैतेश्वर गाउँपालिका/ अस्पतािको िालग ..............................(लवषयगत शाखा) मा रहने गरी 

.............................................................(पद) को रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको 

स्वास्थ्य कमगचारी करारमा राख्नु पने भएकािे योग्यता पुगेका नेपािी नागररकहरुिे यो 

सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पन्घ्र) लदन लभत्र लदनको २:०० बिेसम्म रािस्व लतरेको 

रलसद सलहत दरखास्त लदन हुन सम्वन्धन्धत सवैको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

यसको फाराम, दरखास्त दसु्तर, कायग–लववरर्, पाररश्रलमक, सेवाका शतगहरु सलहतको लवसृ्तत 

लववरर् कायागियबाट वा वेवसाइट www. ………बाट उपिब्ध हुनेछ ।  

पद नाम  संख्या 

  

  

२. शैचिि र्ोग्यता र अनुभव : 

१. नेपािी नागररक । 

२. शैलक्षक योग्यता । 

३. अनुभव प्रमार्पत्र ।  

४. १८ वषग उमेर पुरा भई ४० वषग ननाघेको हुनुपने । 

५.  स्वास्थ्य लचलकत्सा िगायतका िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमार्पत्र (िाईसेन्स) 

६. अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

३. दरखास्तर्मा संिग्न गनुयपनेः उमे्मदवारको व्यन्धक्तगत लववरर्, शैलक्षक योग्यताको 

प्रमालर्त प्रलतलिलप, नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमालर्त प्रलतलिलप, अनुभवको 

प्रमालर्त प्रलतलिलप तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोलिम लवलभन्न काउन्धन्सि वा पररषद् 

वा अन्यमा दताग भएको प्रमालर्त प्रलतलिलप संिग्न हुनुपनेछ । पेश गररने सबै 

प्रलतलिलपको पछाडी उमे्मदवार स्वयंिे हस्ताक्षर गरी प्रमालर्त गने ।  
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अनुसूची - ३  

(बँुदा  ४(२).  सँग  सम्बन्धन्धत  दरखास्त  फारामको  ढाँचा) 

वैतेश्वर गाउँ कायगपालिकको कायागिय  

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

 

बागमती  प्रदेश नं.  नेपाि  

 

िरारिो िाचग दरखास्त फारार्म  

        (क) वैयन्धक्तक लववरर् 

 

नाम थर  (देवनागरीमा)  

 

(अंगे्रिी िूिो अक्षरमा)  

 

लिङ्ग:   मलहिा /पुरुष  

नागररकता नं: िारी गने लिल्ला :  िारी लमलत : 

स्थायी 

िेगाना 

क) लिल्ला ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं  

 

घ) टोि :  ङ) घर नं. :  च) फो नं.  

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबुको नाम, थर : िन्म लमलत :             (लव.सं.मा)              (ईन्धस्व संवतमा) 

बािेको नाम , थर : हािको उमेर :             वषग            मलहना 

(ख) शैलक्षक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालहने आवश्यक नू्यनतम शैलक्षक योग्यता/तालिम मात्र उले्लख   गने   

आवश्यि नू्यनतर्म 

र्ोग्यता  

चवश्वचवद्यािर्/बोर्य/ताचिर्म 

चदने संस्था  

शैचिि 

उपाचि/ताचिर्म  

संिार्  शे्रणी/प्रचत

शत  

रू्मि चवषर् 

शैलक्षक योग्यता 

     

     

तालिम 

     

   (ग) अनुभव सम्बन्धी चववरण  

िार्ायिर्  पद सेवा/सरू्मह/उपसरू्मह  शे्रणी/तह  स्थार्ी/अस्थार्ी/िरार  

अवचि  

देखख सम्म  

     

  
     

  

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका समू्पर्ग लववरर्हरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य िहररने गरी कुनै सिाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा 

िुकाएको िहररएमा प्रचलित कानून बमोलिम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उले्लन्धखत सबै शतग तथा 

लनयमहरु पािना गनग मन्घ्िुर गदगछु । साथै करारमा उले्लन्धखत शतगहरु पूर्ग रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाग कन्धम्तमा ३ मलहनाको पूवग 

सूचना लदई   कायागियमा लनवेदन लदनेछु । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

उमे्मदवारिो ल्याप्िे सहीछाप  उमे्मदवारिो दस्तखत  

दार्ाँ बार्ाँ 

 

  

चर्मचत: 

कायागियिे भनेाः  

रलसद/भौचर नं. :  रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् :  

दरखास्त रुिु गनेको नाम र दस्तखताः  

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तखत 

लमलत : 

 

 द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उले्लन्धखत िगायत लनम्नलिन्धखत कागिातहरु अलनवायग रुपमा उमे्मदवार आफैिे प्रमालर्त गरी पेश गनुग पनेछ ।  

(१) नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप ,   (२) समकक्षता र सम्बि आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप , (३) नू्यनतम शैलक्षक योग्यताको  

 प्रमार्पत्र र  चाररलत्रक प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप, , लचलकत्सा वा स्वास्थ्य िगायतका अन्य के्षत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमार्पत्र 

(िाईसेन्स)को प्रलतलिलप , तालिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप , आलद । 

  

हािसािै न्धखचेको 

पासपोटग साईिको पुरै 

मुखाकृलत देन्धखने फोटो 

यहाँ टासे्न र फोटो र 

फाराममा पने गरी 

उमे्मदवारिे दस्तखत 
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             अनुसूिी – ४ 

(बँुदा ७(२).  सँग   सम्बन्धन्धत  करार  सम्झौताको  ढाँचा) 

िरार सम्झौता 

 

वैतेश्वर गाउँ कायगपालिकाको कायागिय ,÷अस्पताि (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनएको) र ....................लिल्ला , ...................गाउँपालिका , वडा नं. 

..... बसे्न श्री ............................................................ (यसपलछ दोश्रो पक्ष भलनएको) का बीच वैतेश्वर गाउँपालिकाको 

.................................................(स्वास्थ्य) को कामकाि गनग गराउन लमलत २०   /......./ ...... को लनर्गय अनुसार देहायका कायग/शतगको 

अलधनमा रलह दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई सेवा उपिब्ध गराउन मन्घ्िुर भएकािे यो करारको संझौता गरी एक/एक प्रलत 

आपसमा बुलझ लियौ ंलदयौ ं: 

१. िार्मिाज सम्बन्धर्मा : दोस्रो पक्षिे आफुिाई तोलकएको संिग्न कायग लववरर् अनुसारको कायग पलहिो पक्षिे तोकेको 

समय र स्थानमा उपन्धस्थत भई गनुग पनेछ र आवश्यकतानुसार थप काम गनुग पनेछ ।  

२. िार्म गनुय पने स्थान : .. ....................................।  

३. िरारर्मा िार्म गरे बापत पाँउने पाररश्रचर्मि : प्रते्यक मलहना व्यलतत भएपलछ , पलहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई मालसक 

रुपमा रु. ...................(अक्षरेपी रु. ..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आिरणिो पािनाः दोश्रो पक्षिे वैतेश्वर गाउँपालिकाको प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था भएका आचरर् तथा अनुशासन 

सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पािना गनुग पनेछ ।  

५. चवदाः दोस्रो पक्षिाई साबगिलनक लबदा बाहेक अन्य कुनै पलन लकलसमको लबदा उपिब्ध हुने छैन । साथै कायागियको 

िालग आवश्यक परेको खण्डमा लबदाको लदनमा पलन सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ । यसरी सावगिलनक लबदाको लदनमा 

कायागियमा काम िगाए बापत मालसक करार रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पक्षिाई लदईनेछ ।  

६. िार्ायिर् सम्पचििो सुरिाः दोस्रो पक्षिे कायागियको चि अचि सम्पलत्तको नोक्सानी वा लहनालमना गरेमा सो को 

क्षलतपूलतग वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई लदनु पनेछ ।  

७. गोप्यताः दोस्रो पक्षिे कायागियको कागिपत्र , लिन्सी सामान एवं गोप्य कुरा वा कागिात कुनै अनलधकृत व्यन्धक्त वा 

देशिाई उपिब्ध गराएको प्रमालर्त भएमा दोस्रो पक्षिाई करारबाट हटाई सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षलतपूलतग 

दोश्रो पक्षबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेत रान्धखनेछ ।   

८. िरार अवचिः यो करार २०...  ।........।..........देन्धख िागु भई        २०...  ।........।..........              सम्मको िालग हुनेछ ।  

९. िार्यसम्पादन रू्मल्यांिनः पलहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको कायग सम्पादन मूल्यांकन गने र सो मूल्यांकन गदाग सािवसािी 

लनरन्तरता लदन उपयुक्त देन्धखएमा कायगलवलधको दफा ९ बमोलिम करार लनलित अवलधको िालग थप हुन सके्नछ ।  

१०. पाररश्रचर्मि िट्टी र िरार सेवािो शतयिो अन्त्यः दोश्रो पक्षिे पलहिो पक्षिाई िगातार ७ (सात) लदन भन्दा बढी उक्त 

सेवा उपिब्ध नगराएमा , सन्तोषिनक सेवा लदन नसकेमा अनुपन्धस्थत रहेको अवलधको पाररश्रलमक दामासालहिे कट्टा 

गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेमा स्वताः यो संझौता पलहिो पक्षिे रि गरी अको ब्यवस्था गनग वाधा पने छैन । दोश्रो 

पक्षिे शारररीक रुपमा अस्वस्थ भई वा अन्य कुनै कारर्िे सेवा लदन असमथग भएमा वा काम सन्तोषिनक नभएमा वा 

आचरर् सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लघंन गरेमा दोश्रो पक्षसंगको संझौता रि गनग सके्नछ र लनिको सट्टा अको व्यन्धक्त 

करारमा रान्धख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. दावी नपुगे्नः दोश्रो पक्षिे यस करार बमोलिम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पदमा अस्थायी वा स्थायी लनयुन्धक्त 

हुनाका िालग दाबी गनग पाँउने छैन।  

१२. प्रिचित िानून िागू हुनेः यस संझौतामा उले्लख नभएको कुरा प्रचलित नेपाि कानून बमोलिम हुनेछ  ।  

 

प्रथर्म पििो तफय बाट :   दोस्रो पि (िरार गने व्यखि):  

हस्ताक्षर : हस्ताक्षर :  

नाम :    नाम : 

पद :  िेगाना :  

लमलताः  लमलत 

कायागियको छापाः                                                                        

  

सािी 

१. 

२ .  
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अनुसूची - ५ 

(बँुदा  ७(३)  सँग  सम्बन्धन्धत  करार  सूचना  पत्रको  ढाँचा) 

=======================================================================================================……….कायागिय 

बागमती  प्रदेश नेपाि 

 

च.नं.         लमलताः    

प.सं.  

 

श्री ........................................, 

िेगाना ........................................, 

 

 

लवषयाः िरार सम्बन्धर्मा । 

तपाईिाई लमलत २०...।....।... लनर्गयानुसार सूलचकरर् गररए बमोलिम ............................ (पदको नाम वा काम) का 

िालग यसैसाथ संिग्न करार (सम्झौता) बमोलिम लमलत २०....।....।...  देन्धख २०....।.....।.... सम्म करारमा रान्धखएको 

हँुदा संिग्न कायगशतग अनुरुप आफनो काम इमान्दारीपूवगक र व्यवसालयक मूल्य मान्यता अनुरुप गनुगहुन िानकारी 

गराइन्घ्छ ।  

 साथै आफ्नो काम कतगव्य पािना गदाग  प्रचलित कानुन बमोलिम कमगचारीिे पािना गनुगपने आचार संलहता 

र आचरर्को समेत पररपािना हुन िानकारी गराइन्घ्छ ।  

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

 

कायागिय प्रमुख 
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