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माङवयक गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा प्राववलधक कभमचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी काममववलध, २०७५
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माङवयक गाउॉऩालरका
थऩप,म ऩाॉचथय

माङवयक गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा प्राववलधक कभमचायी व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी
काममववलध, २०७५
माङवयक गाउॉ ऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने सेवा प्रवाह य ववकास लनभामणको काममराई व्मवस्स्थत य
प्रबावकायी फनाउन

मस गाउॉ ऩालरकाको रालग नेऩार सयकायरे स्वीकृत गये को कभमचायी

दयवस्न्दको अलधनभा यवह प्राववलधक कभमचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका आधायभा सेवा
कयायभा लरने काममराई व्मवस्स्थत गनमका रालग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा
८३(७) फभोस्जभ माङवयक

गाॉउ काममऩालरकारे लभलत २०७ ५/... /...... भा

मो काममववलध

स्वीकृत गयी जायी गये कोछ ।
१. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
क. मस काममववलधको नाभ "

माङवयक

गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा प्राववलधक

कभमचायी

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववलध, २०७५" यहे को छ ।
ख. मो काममववलध काममऩालरकारे लनणमम गये को लभलतफाट प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा्

ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथम नरागेभा मस काममववलधभा-

क.

"अध्मऺ" बन्नारे क्रभश् गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩदम छ ।

ख.

"ऐन" बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩदम छ ।

ग.

"काममववलध" बन्नारे

“माङवयक

गाउॉ ऩालरकाभा

कयायभा प्राववलधक

कभमचायी

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववलध, २०७५” सम्झनु ऩदम छ ।
घ.

"कामामरम" बन्नारे माङवयक गाउॉ काममऩालरकाको कामामरम सम्झनु ऩदम छ ।

ङ. "प्राववलधक कभमचायी" बन्नारे दपा ३

(२) फभोस्जभ प्राववलधक सेवा उऩरब्ध गयाउने

गयी व्मवस्था बएका कभमचायी सम्झनु ऩदम छ ।
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च. "सलभलत" बन्नारे दपा ५ फभोस्जभ गठित अन्तवाताम तथा सपस्चकयण सलभलत सम्झनु
ऩदम छ ।

३. काममववलध रागप हुने ऺेत्र य सेवा्

(१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा

८३ को उऩदपा (७) तथा स्थानीम तहभा सेवा प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्थाको दपा १५(४)
फभोस्जभ प्राववलधक कभमचायी कयायभा याख्ने प्रमोजनको रालग मो

काममववलध स्वीकृत गयी

रागप गरयएको छ ।
(२) कामामरमरे दे हामको सेवासॉग सम्फस्न्धत प्राववलधक कभमचायी मस काममववलध
फभोस्जभ अवलध तोकी कयायभा याख्न सक्नेछ्
(क) इस्न्जलनमरयङ्ग सेवासॉग सम्फस्न्धत
(ख) कृवष सेवासॉग सम्फस्न्धत
(ग) ऩशु सेवासॉग सम्फस्न्धत
(घ) वन सेवासॉग सम्फस्न्धत
(ङ) स्वास््म सेवासॉग सम्फस्न्धत
(छ) अन्म कुनै प्राववलधक सेवासॉग सम्फस्न्धत ।
४.

छनौट सम्फन्धी व्मवस्था् दपा ३ फभोस्जभका

प्राववलधक कभमचायी कामामरमरे कयायभा

याख्ने प्रमोजनको रालग सपस्चकयण तथा छनौट सम्फन्धी व्मवस्था दे हाम फभोस्जभ हुनेछ्
(१) प्राववलधक कभमचायीको अनुसपस्च - १ फभोस्जभ स्वीकृत कामम वववयण फभोस्जभ
ऩद वा सेवा ऺेत्र तथा सम्फस्न्धत सेवा सभपहको मोग्मता

, ऩारयश्रलभक, सेवा शतम सभेत

तोकी सम्फस्न्धत कामामरमको सपचनाऩाटी, वेबसाईट तथा अन्म कुनै सावमजलनक स्थरभा
अनुसपची - २ फभोस्जभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५ (ऩन्र) ठदनको सपचना प्रकाशन गनुऩ
म नेछ
।
(२) आवेदन पायाभको नभपना अनुसपची - ३ फभोस्जभ हुनेछ । आवेदन दस्तुय
गाउॉ ऩालरकाफाट लनधामयण बए फभोस्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩनम आएका आवेदनहरु दे हामको आधायभा दपा ५ को
सलभलतरे भपल्माङ्कन गयी सुस्चकृत गनुऩ
म नेछ :
क. शैस्ऺक मोग्मता वाऩत - ६० (सािी) अॊक, (ववस्शष्ट श्रे णी वाऩत ६०, प्रथभ
श्रे णी वाऩत ५५ , वितीम श्रे णी वाऩत ५०

, तृतीम श्रे णी वाऩत ४५

,

(लत्रबुवन ववश्वववद्यारमको अॊक गणनाका आधायभा) ।
ख. कामम अनुबव वाऩत - १० (दश) अॊक (प्रलत वषम २ अॊकको दयरे , प्रभास्णत
ु ने) ।
वववयण सॊ रग्न बएको हुनऩ
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ग. स्थानीम फालसन्दाराई दे हाम फभोस्जभ - १० (दश) अॊक
१. माङवयक गाउॉ ऩालरकाको फालसन्दा बएभा - १० अॊक
२. ऩाॉचथय स्जल्राको फालसन्दा बएभा - ५ अॊक
घ. अन्तवातामभा अलधकतभ २० अॊक । मस अनुसाय

अकॊ प्रदान गदाम न्मुनतभ

८ (आि) य अलधकतभ १४ (चौध) को सीभालबत्र यही प्रदान गनुऩ
म नेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोस्जभ आवेदन भाग गदाम प्राववलधक कामम (इस्न्जलनमरय

ङ,

स्वास््म तथा ऩशु स्चवकत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र) का रालग आवश्मक ऩने व्मवसावमक
प्रभाणऩत्र (राईसेन्स) प्राप्त गये का व्मस्क्तरे भात्र आवेदन ठदन सक्नेछन् ।
५. अन्तवामताम य सपस्चकयण सलभलत्

भाग ऩद सॊ ख्माका आधायभा काममववलधको दपा (४) को

उऩदपा (३) फभोस्जभ उच्चतभ अॊक प्राप्त गये का उम्भेदवायराई प्रायस्म्बक छनौट गनम य
अन्तवामताम सभेत लरई सपस्चकयणको लसपारयस गनम दे हामको अन्तयवाताम तथा सपस्चकयण
सलभलत यहनेछ्
(क) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

-

सॊ मोजक

-

सदस्म

(ख) अध्मऺरे तोकेको ववषम ववऻको रुऩभा
सयकायी सेवाको अलधकृत स्तयको कभमचायी
(ग) गाउॉ ऩालरकाको ववषमगत शाखा प्रभुख ६. सपस्चकयणको वववयण प्रकाशन गने :

सदस्म-सस्चव

(१) दपा ४ फभोस्जभ सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने

उम्भेदवायहरु दपा ५ फभोस्जभको सलभलतको लसपारयसको आधायभा कामामरमरे
उम्भेदवायहरुको योर नम्फय , नाभ थय , िे गाना, काभ गनम तोवकएको शाखा आठद सभेत
उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनुसाय सपस्चकयणको वववयण प्रकाशन गनेछ ।
(२) उऩदपा

(१) फभोस्जभ सपस्चकयण प्रकाशन गदाम ऩद सॊ ख्मा बन्दा दोव्फय

सॊ ख्माभा वैकस्ल्ऩक उम्भेदवायको सपची सभेत प्रकाशन गनुऩ
म नेछ य लसपारयश बएका
उम्भेदवायहरुको सपची सपचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनुऩ
म नेछ ।
तय आवेदन नै कभ ऩये को अवस्थाभा कभ उम्भेदवाय सुस्चकयण गनम सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोस्जभका मोग्मताक्रभभा यहे का उम्भेदवायराई लछटो सञ्चाय
भाध्मभफाट जानकायी गयाई सोको अलबरेख सभेत याख्नुऩनेछ ।
७. कयाय गने्

(१) कामामरमरे सपस्चकृत गये का भुख्म उम्भेदवायराई ७ (सात) ठदनको म्माद

ठदई कयाय गनम सपचना ठदनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अवधी लबत्र कयाय सम्झौता गनम आउने सपस्चकृत
उम्भेदवायसॉग कामामरमरे अनुसपची - १ फभोस्जभको कामम-वववयण सवहत

अनुसपची - ४
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फभोस्जभको ढाॉचाभा कयाय गनुऩ
म नेछ । उक्त अवलध लबत्र सम्ऩकम याख्न नआएभा क्रभश्
वैकस्ल्ऩक उम्भेदवायराई सपचना ठदई कयाय गनम सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩश्चात अनुसपची - ५ फभोस्जको ऩत्र
कामामरमरे प्राववलधक कभमचायीराई ठदनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामामरमरे काममवववयण ठदॉ दा ववषमगत शाखा सभेत
तोकी काभभा रगाउनु ऩनेछ ।
(५) मस काममववलध फभोस्जभ कयाय गदाम साभान्मत आलथमक वषमको श्रावण १ (एक)
दे स्ख अको वषमको असायसम्भका रालग भात्र कयाय गनुम ऩनेछ ।

तय उक्त ऩदरे गनुऩ
म ने

काभ सभाप्त बएभा वा ऩमामप्त नबएभा वा काममप्रायम्ब नै नबएको अवस्थाभा स्थानीम तहरे
काभको फोझ य अवधी हे यी कयायको अवधी घटाउन सक्नेछ ।
(६) उऩदपा

(५) फभोस्जभ एक आलथमक वषमको लनस्म्त सेवा कयायभा लरएको

व्मस्क्तराई ऩुन् अको वषमको रालग सेवा कयायभा लरनु ऩये भा ऩुन् ऩरयऺण, छनौट य शुरू
कयाय सयह भालन सम्झौता गरयनेछ ।
(७) प्राववलधक कभमचायीरे स्वेच्छारे कयाय लनयन्तयता गनम नचाहे भा कम्तीभा १
(एक) भवहना अगाडी कामामरमभा लरस्खत रुऩभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ । मसयी
जानकायी नगयाई कयाय अन्त गयी काभ छोडेभा त्मस्तो व्मस्क्तराई ऩुन् कयायभा काभ गने
अवसय ठदईने छै न ।
(८) मस दपा ववऩरयतको अवलध उल्रेख गयी वा कयायभा उल्रेख बए बन्दा फढी
यकभ बुक्तानी ठदएभा त्मसयी अवलध उल्रेख गने वा यकभ बुक्तानी गने कभमचायीको तरव
बत्ताफाट कट्टा गयी असपर उऩय गरयनेछ य ववबागीम कायवाही सभेत गरयनेछ ।
८. कामम शतम , ऩारयश्रलभक य अवलध :

(१) मस काममववलध फभोस्जभ सेवा

गरयएका प्राववलधक कभमचायीको भालसक ऩारयश्रलभक सम्फस्न्धत

कयाय सम्झौता

तह वा ऩदको शुरु तरफ

स्केरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ । स्थानीम बत्ता ऩाउने
स्थानभा नेऩार सयकायको दयये ट फभोस्जभ कयायभा उल्रेख बए अनुसाय स्थानीम बत्ता
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।
(२) कामामरमरे कामम-वववयणभा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रगलतको स्थरगत वा
वस्तुगत प्रलतवेदनका आधायभा कामम सम्ऩादन अनुसाय कयायभा उल्रेख गयी भ्रभण बत्ता वा
वपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
तय कयाय सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको भ्रभण बत्ता , वपल्ड बत्ता वा अन्म बत्ता
उऩरब्ध गयाउन सवकने छै न ् ।
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(३) कामामरमरे कयायका प्राववलधक कभमचायीको ऩारयश्रलभक बुक्तानी गदाम लनजरे
भवहनाबयी गये को काभको वववयण

(Time Sheet) सवहतको प्रलतवेदन तमाय गनम रगाई

सम्फस्न्धत ववषमगत शाखाको लसपारयशको आधायभा भात्र बुक्तानी गनुम ऩनेछ ।
(४) मस काममववलध फभोस्जभ प्राववलधक कभमचायीरे कयायभा काभ गये कै आधायभा
ऩलछ कुनै ऩलन ऩदभा अस्थामी वा स्थामी लनमुक्ती हुनाका रालग कुनै ऩलन दाफी गनम ऩाउॉ ने
छै न ।
(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाम काभ शुरु गने लभलत य अन्त्म गने लभलत
सभेत उल्रेख गनुऩ
म नेछ। तय त्मस्तो

कयायको अवधी एक ऩटकभा १ (एक) वषम बन्दा

फढी हुने छै न ।
९.

कयाय सभाप्ती् (१) मस काममववलध फभोस्जभ कयाय गरयएको ऩद वा दयफन्दीभा नेऩारको
सॊ ववधान फभोस्जभ कभमचायी सभामोजन बई खवटई आएभा त्मस्तो व्मस्क्तको कयाय स्वत्
अन्त्म हुनेछ ।
(२) कयाय

सम्झौता गरयएको प्राववलधक कभमचायीको कामम सन्तोषजनक नबएको बलन

काममयत ववषमगत शाखा वा कामामरमरे लसपारयश गये भा अध्मऺरे आवश्मक छानववन गनम
रगाई सपाइको भौका ठदई कामामरमरे जुनसुकै अवस्थाभा कयायफाट हटाउन सवकनेछ ।
१०. ववववध् मस काममववलध कामामन्वमन क्रभभा थऩ व्मवस्था गनुम ऩये भा मस काममववलध तथा
प्रचलरत कानपनसॉग नफास्झने गयी गाउॉ ऩालरकारे आवश्मक लनणमम गनम सक्नेछ ।
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अनुसपची - १
ॉ ा ४.१सॉग सम्फस्न्धत काममवववयणको ढाॉचा)
(फुद
माङवयक गाउॉ काममऩालरकको कामामरम
थऩु,म ऩाॉचथय
प्रदे श नॊ. १, नेऩार
कामम वववयणको नभुना्
प्राववलधक कभमचायीको ऩद नाभ्

काभ गनुऩ
म ने स्थान्

प्राववलधक कभमचायीको नाभ्
सुऩरयवेऺक्

प्रलतवेदन ऩेश गनुऩ
म ने अलधकायी्

कामम वववयण्
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

7

अनुसपची - २
ॉ ा ४.१सॉग सम्फस्न्धत आवेदनको ढाॉचा)
(फुद
माङवयक गाउॉ काममऩालरकको कामामरम
थऩु,म ऩाॉचथय
प्रदे श नॊ. १, नेऩार
कयायभा सेवा लरने सम्फन्धी सपचना
(सुचना प्रकास्शत लभलत : २०७
माङवयक

/

/

)

गाउॉ ऩालरकाको रागी ..............................(ववषमगत शाखा) भा यहने गयी

.............................................................(ऩद) को रुऩभा दे हामको सॊ ख्मा य मोग्मता
बएको प्राववलधक कभमचायी कयायभा याख्नु ऩने बएकारे मोग्मता ऩुगेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो
सपचना प्रकास्शत बएको लभलतरे १५ (ऩन्र) ठदन लबत्र ठदनको २:०० फजेसम्भ याजस्व लतये को
यलसद सवहत दयखास्त ठदन हुन सम्वस्न्धत सवैको रालग मो सपचना प्रकाशन गरयएको छ । मसको
पायाभ, दयखास्त दस्तुय , कामम–वववयण, ऩारयश्रलभक, सेवाका शतमहरु सवहतको ववस्तृत वववयण
कामामरमफाट वा वेवसाइट www. ……………….
ऩद नाभ

फाट उऩरब्ध हुनेछ ।
सॊ ख्मा

२. शैस्ऺक मोग्मता य अनुबव (नभुना) :
१. नेऩारी नागरयक ।
२. न्मप नतभ मोग्मता (जस्तै ् नेऩार सयकायवाट भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमवाट Ci vi l Engi neer i ng
भा स्नातक (B.E) य कुनै सम्फि ववषमभा ववषमभा स्नातकोत्तय गये को ।
३. अनुबवको हकभा B.E उतीणम गयी सम्फि काममभा कम्तीभा ...... वषमको कामम अनुबव बएको

।

ु ने ।
४. .... वषम उभेय ऩुया बई .... वषम ननाघेको हुनऩ
५. नेऩार इस्न्जलनमरयङ्ग काउस्न्सरभा दताम बएको (प्रभाणऩत्र) ।
६. अन्म प्रचलरत कानुनद्वाया अमोग्म नबएको ।

३. दयखास्तभा सॊ रग्न गनुऩ
म ने् उम्भेदवायको व्मस्क्तगत वववयण , शैस्ऺक मोग्मताको प्रभास्णत
प्रलतलरवऩ, नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभास्णत प्रलतलरवऩ , अनुबवको प्रभास्णत प्रलतलरवऩ
तथा प्रचलरत नेऩार कानपन फभोस्जभ ववलबन्न काउस्न्सर वा ऩरयषद् वा अन्मभा दताम बएको
ु नेछ । ऩेश गरयने सफै प्रलतलरवऩको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊ रे
प्रभास्णत प्रलतलरवऩ सॊ रग्न हुनऩ
हस्ताऺय गयी प्रभास्णत गने ।
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अनुसपची - ३
ॉ ा ४.२ सॉग सम्फस्न्धत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)
(फुद
हारसारै स्खचेको

माङवयक गाउॉ काममऩालरकको कामामरम

ऩासऩोटम साईजको ऩुयै

थऩु,म ऩाॉचथय

भुखाकृलत दे स्खने

प्रदे श नॊ. १, नेऩार

पोटो महाॉ टास्ने य
पोटो य पायाभभा

कयायको रालग दयखास्त पायाभ

ऩने गयी उम्भेदवायरे

(क) वैमस्क्तक वववयण
नाभ थय

दस्तखत

(दे वनागयीभा)
(अॊग्रज
े ी िप रो अऺयभा)

लरङ्ग:

नागरयकता नॊ:
स्थामी िे गाना

जायी गने स्जल्रा :

लभलत :

क) स्जल्रा

ख) न.ऩा./गा.वव.स.

ग) वडा नॊ

घ) टोर :

ङ) भागम/घय नॊ. :

च) पो नॊ.

ऩत्राचाय गने िे गाना :

ईभेर

फाफुको नाभ, थय :

जन्भ लभलत :

फाजेको नाभ, थय :

(वव.सॊ .भा)

(ईस्स्व सॊ वतभा)

हारको उभेय :

वषम

भवहना

(ख) शैस्ऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको रालग चावहने आवश्मक न्मप नतभ शैस्ऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने)
आवश्मक न्मप नतभ मोग्मता

ववश्वववद्यारम/फोडम/तालरभ ठदने सॊ स्था

शैस्ऺक उऩालध/तालरभ

सॊ काम

श्रे णी/प्रलतशत

भपर ववषम

शैस्ऺक मोग्मता
तालरभ
(ग) अनुबव सम्फन्धी वववयण
कामामरम

ऩद

से वा/सभपह /उऩसभपह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अवलध
दे स्ख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩपणम वववयणहरु सत्म छन् । दयखास्त फुझाएको ऩदको सपचनाको रालग अमोग्म िहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न ।
कुनै कुया ढाॉटे वा रुकाएको िहरयएभा प्रचलरत कानपन फभोस्जभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानपन तथा मस दयखास्त

पायाभका ऩृष्ठहरुभा उल्रेस्खत सफै शतम तथा लनमभहरु ऩारना गनम भन्जुय गदमछु । साथै कयायभा उल्रेस्खत शतमहरु ऩपणम रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको
सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाम कस्म्तभा ३ भवहनाको ऩपव म सपचना ठदई कामामरमभा लनवेदन ठदनेछु ।
उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदवायको दस्तखत
फामाॉ

लभलत:
कामामरमरे बने्
यलसद/बौचय नॊ. :

योर नॊ. :

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण :
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको

लभलत :

दस्तखत
लभलत :

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सपचनाभा उल्रेस्खत रगामत लनम्नलरस्खत कागजातहरु अलनवामम रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभास्णत गयी ऩेश गनुम ऩनेछ ।
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ ,

मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ

(२) सभकऺता य सम्फि आवश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ

, (३) न्मप नतभ शैस्ऺक

, प्राववलधक कामम (इस्न्जलनमरयङ्ग , स्वास््म तथा ऩशु स्चवकत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र) का रालग

आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रलतलरवऩ, तालरभ य अनुबव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरवऩ, आठद ।
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अनुसपची - ४
ॉ ा ७.१ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सम्झौताको ढाॉचा)
(फुद
कयाय सम्झौता

माङवयक

गाउॉ काममऩालरकाको

....................स्जल्रा,

कामामरम,

(मसऩलछ ऩवहरो ऩऺ बलनएको) य

...................नगयऩालरका/गाउॉ ऩालरका,

वडा नॊ. ..... फस्ने श्री

............................................................ (मसऩलछ दोश्रो ऩऺ बलनएको) का फीच

.....गाउॉ ऩालरकाको .................................................(इस्न्जलनमय) को काभकाज गनम
गयाउन लभलत २०७

/ ......./...... को लनणमम अनुसाय दे हामका कामम/शतमको अलधनभा यवह

दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भन्जुय बएकारे मो कयायको सॊ झौता गयी
एक/एक प्रलत आऩसभा फुस्झ लरमौं ठदमौं :
१. काभकाज सम्फन्धभा :

दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोवकएको सॊ रग्न कामम वववयण अनुसायको

कामम ऩवहरो ऩऺरे तोकेको सभम य स्थानभा उऩस्स्थत बई गनुम ऩनेछ य आवश्मकतानुसाय
थऩ काभ गनुम ऩनेछ ।

२. काभ गनुम ऩने स्थान

:...............................................................................................।

३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउने ऩारयश्रलभक : प्रत्मेक भवहना व्मलतत बएऩलछ, ऩवहरो ऩऺरे
दोश्रो ऩऺराई भालसक रुऩभा रु. ...................(अऺये ऩी रु.

..................................................................ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउनेछ ।
४. आचयणको ऩारना्

दोश्रो ऩऺरे ...गाउॉ ऩालरका/नगयऩालरकाको प्रचलरत कानपनभा ब्मवस्था

बएका आचयण तथा अनुशासन सम्फन्धी व्मवस्थाहरु ऩारना गनुम ऩनेछ ।

५. ववदा्

दोस्रो ऩऺराई साफमजलनक लफदा फाहे क अन्म कुनै ऩलन वकलसभको लफदा उऩरब्ध हुने

छै न । साथै कामामरमको रालग आवश्मक ऩये को खण्डभा लफदाको ठदनभा ऩलन सेवा

उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मसयी सावमजलनक लफदाको ठदनभा कामामरमभा काभ रगाए फाऩत
भालसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई ठदईनेछ ।

६. कामामरम सम्ऩस्त्तको सुयऺा्

दोस्रो ऩऺरे कामामरमको चर अचर सम्ऩस्त्तको नोक्सानी वा

वहनालभना गये भा सो को ऺलतऩपलतम वा हानी नोक्सानीको लफगो दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई
ठदनु ऩनेछ ।

७. गोप्मता्

दोस्रो ऩऺरे कामामरमको कागजऩत्र , स्जन्सी साभान एवॊ गोप्म कुया वा कागजात

कुनै अनलधकृत व्मस्क्त वा दे शराई उऩरब्ध गयाएको प्रभास्णत बएभा दोस्रो ऩऺराई
कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको ऺ
कारो सपचीभा सभेत यास्खनेछ ।

८. कयाय अवलध्

मो कयाय २०७...

सम्भको रालग हुनेछ ।

लतऩपलतम दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य

।........।..........दे स्ख रागु बई २०७.....असाय १५
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९. काममसम्ऩादन भपल्माॊकन्

ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामम सम्ऩादन भपल्माॊकन गने य सो

भपल्माॊकन गदाम सारवसारी लनयन्तयता ठदन उऩमुक्त दे स्खएभा काममववलधको दपा ९ फभोस्जभ
कयाय लनस्श्चत अवलधको रालग थऩ हुन सक्नेछ ।

१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेवाको शतमको अन्त्म् दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई रगाताय ७
(सात) ठदन बन्दा फढी उक्त सेवा उऩरब्ध नगयाएभा

, सन्तोषजनक सेवा ठदन नसकेभा

अनुऩस्स्थत यहे को अवलधको ऩारयश्रलभक दाभासावहरे कट्टा गरयनेछ य सो बन्दा फढी सेवा
नगये भा स्वत् मो सॊ झौता ऩवहरो ऩऺरे यि गयी अको ब्मवस्था गनम वाधा ऩने छै न ।

दोश्रो ऩऺरे शारययीक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अन्म कुनै कायणरे सेवा ठदन असभथम बएभा
वा काभ सन्तोषजनक नबएभा वा आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गये भा दोश्रो
ऩऺसॊ गको सॊ झौता यि गनम सक्नेछ य लनजको सट्टा अको व्मस्क्त कयायभा यास्ख काभ
रगाउन फाधा ऩने छै न ।

११. दावी नऩुग्ने् दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गये कै आधायभा ऩलछ कुनै ऩलन ऩदभा
अस्थामी वा स्थामी लनमुस्क्त हुनाका रालग दाफी गनम ऩाॉउने छै न/गने छै न ।

१२. प्रचलरत कानपन रागप हुने्
फभोस्जभ हुनेछ ।

गाउॉ ऩालरकाको तपमफाट :

मस सॊ झौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचलरत नेऩार कानपन

दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मस्क्त):

हस्ताऺय : हस्ताऺय :
नाभ :
ऩद :

नाभ :
िे गाना :

कामामरमको छाऩ्
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अनुसपची - ५
ॉ ा ७.२ सॉग सम्फस्न्धत कयाय सपचना ऩत्रको ढाॉचा)
(फुद
माङवयक गाउॉ काममऩालरकको कामामरम
थऩु,म ऩाॉचथय
प्रदे श नॊ. १, नेऩार

च.नॊ.

लभलत्

ऩ.सॊ .

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

ववषम् कयाय सम्फन्धभा ।
तऩाईराई लभलत २०७...।....।... लनणममानुसाय सपस्चकयण गरयए फभोस्जभ ............................
(ऩदको नाभ वा काभ) का रालग मसैसाथ सॊ रग्न कयाय (सम्झौता) फभोस्जभ लभलत
२०७....।....।...

दे स्ख २०७....।.....।.... सम्भ कयायभा यास्खएको हुॉदा सॊ रग्न काममशतम

अनुरुऩ आपनो काभ इभान्दायीऩपवक
म य व्मवसावमक भपल्म भान्मता अनुरुऩ गनुह
म न
ु जानकायी
गयाइन्छ ।
साथै आफ्नो काभ कतमव्म ऩारना गदाम मस गाउॉ ऩालरकाको कभमचायीरे ऩारना गनुऩ
म ने
आचाय सॊ वहता य आचयणको सभेत ऩरयऩारना हुन जानकायी गयाइन्छ ।
.....................
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
फोधाथम्
श्री आलथमक प्रशासन शाखा् प्रभास्णत हास्जय/Time Sheet सवहतको प्रलतवेदनका आधायभा सम्झौता
फभोस्जभको यकभ भालसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउनुहन
ु ।
श्री प्रशासन शाखा् हास्जयीको व्मवस्था हुन ।
श्री वडा कामामरम, ....................................
गाउॉ काममऩालरकाको कामामरम ।
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