कामयबफधध सॊखमा् ७

तातोऩानी गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा प्राविधधक कभमचायी व्मिस्थाऩन गने
सम्फन्धी काममविधध, २०७४

गाउॉ सबा फाट स्वीकृत मभतत् २०७४/१२/२८

तातोऩानी गाउॉ ऩामरका
जुम्रा

तातोऩानी गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा प्राविधधक कभमचायी व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी
काममविधध, २०७४
प्रभाणिकयि लभतत् २०७४।१२।३०

तातोऩानी

गाउॉ ऩामरकारे

उऩरब्ध

गयाउने

सेवा

प्रवाह

य

ववकास

तनभायणको

कामयराई

व्मवस्स्थत य प्रबावकायी फनाउन मस गाउॉ ऩामरकाको राधग नेऩार सयकायरे स्वीकृत गये को
कभयचायी दयवस्ददको अधधनभा यहह प्राववधधक कभयचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका
आधायभा सेवा कयायभा मरने कामयराई व्मवस्स्थत गनयका राधग तातोऩानी गाॉउ सबारे मो
कामयववधध स्वीकृत गयी जायी गये कोछ ।
१.

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
क. मस कामयववधधको नाभ "तातोऩानी

गाउॉ ऩामरकाभा कयायभा प्राववधधक कभयचायी

व्मवस्थाऩन सम्फदधी कामयववधध, २०७४" यहेको छ ।
ख. मो कामयववधध कामयऩामरकारे तनणयम गये को मभततफाट प्रायम्ब हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा्

ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा-

क.

"अध्मऺ वा प्रभख
ु " बदनारे क्रभः् गाउॉ ऩामरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩदय छ ।

ख.

"ऐन" बदनारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनु ऩदय छ ।

ग.

"कामयववधध" बदनारे “तातोऩानी... गाउॉ ऩामरकाभा कयायभा प्राववधधक कभयचायी
व्मवस्थाऩन सम्फदधी कामयववधध, २०७४” सम्झनु ऩदय छ ।

घ.

"कामायरम" बदनारे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम सम्झनु ऩदय छ ।

ङ.

"प्राववधधक कभयचायी" बदनारे दपा ३(२) फभोस्जभ प्राववधधक सेवा उऩरब्ध
गयाउने गयी व्मवस्था बएका कभयचायी सम्झनु ऩदय छ ।

च.

"समभतत" बदनारे दपा ५ फभोस्जभ गहित अदतवाताय तथा सधू चकयण समभतत
सम्झनु ऩदय छ ।

३.

काममविधध रागू हुने ऺेत्र य सेिा् (१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को
दपा ८३ को उऩदपा (७) तथा स्थानीम तहभा सेवा प्रवाह सम्फदधी व्मवस्थाको
दपा

१५(४)

फभोस्जभ

प्राववधधक

कभयचायी

कयायभा

याख्ने

प्रमोजनको

राधग

मो

कामयववधध स्वीकृत गयी रागू गरयएको छ ।
(२) कामायरमरे दे हामको सेवासॉग सम्फस्दधत प्राववधधक कभयचायी मस कामयववधध
फभोस्जभ अवधध तोकी कयायभा याख्न सक्नेछ्
(क) इस्दजतनमरयङ्ग सेवासॉग सम्फस्दधत
(ख) कृवष सेवासॉग सम्फस्दधत

(ग) ऩःु सेवासॉग सम्फस्दधत
(घ) वन सेवासॉग सम्फस्दधत
(ङ) स्वास््म सेवासॉग सम्फस्दधत
(छ) अदम कुनै प्राववधधक सेवासॉग सम्फस्दधत ।
४.

छनौट सम्फन्धी व्मिस्था् दपा ३ फभोस्जभका प्राववधधक कभयचायी कामायरमरे कयायभा
याख्ने प्रमोजनको राधग सधू चकयण तथा छनौट सम्फदधी व्मवस्था दे हाम फभोस्जभ
हुनेछ्
(१) प्राववधधक कभयचायीको अनस
ु ूधच - १ फभोस्जभ स्वीकृत कामय वववयण
फभोस्जभ ऩद वा सेवा ऺेत्र तथा सम्फस्दधत सेवा सभह
ू को मोग्मता, ऩारयश्रमभक,
सेवा ःतय सभेत तोकी सम्फस्दधत कामायरमको सच
ू नाऩाटी, वेबसाईट तथा अदम कुनै
सावयजतनक स्थरभा अनस
ु च
ू ी - २ फभोस्जभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५ (ऩदर) हदनको
सच
ू ना प्रकाःन गनऩ
ुय नेछ ।
(२) आवेदन पायाभको नभन
ू ा अनस
ु च
ू ी - ३ फभोस्जभ हुनेछ । आवेदन दस्तयु
गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरकाफाट तनधाययण बए फभोस्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩनय आएका आवेदनहरु दे हामको आधायभा दपा ५
को समभततरे भल्
ू माङ्कन गयी सधु चकृत गनऩ
ुय नेछ :
क. ःैक्षऺक मोग्मता वाऩत - ६० (सािी) अॊक, (ववमःष्ट श्रेणी वाऩत
६०, प्रथभ श्रेणी वाऩत ५५, द्धधतीम श्रेणी वाऩत ५०, तत
ृ ीम श्रेणी
वाऩत ४५, (बत्रबव
ु न ववश्वववद्मारमको अॊक गणनाका आधायभा) ।
ख. कामय अनब
ु व वाऩत - १० (दः) अॊक (प्रतत वषय २ अॊकको दयरे,
प्रभाणणत वववयण सॊरग्न बएको हुनऩ
ु ने) ।
ग. स्थानीम फामसददाराई दे हाम फभोस्जभ - १० (दः) अॊक
१. सम्फस्दधत गाउॉ ऩामरकाको फामसददा बएभा - १० अॊक
२. सम्फस्दधत स्जल्राको फामसददा बएभा - ५ अॊक
घ. अदतवातायभा अधधकतभ २० अॊक । मस अनस
ु ाय अकॊ प्रदान गदाय
दमन
ु तभ ८ (आि) य अधधकतभ १४ (चौध) को सीभामबत्र यही प्रदान
गनऩ
ुय नेछ ।
(४)

उऩदपा

(१)

फभोस्जभ

आवेदन

भाग

गदाय

प्राववधधक

कामय

(इस्दजतनमरयॊग, स्वास््म तथा ऩःु धचककत्सा रगामतका अदम ऺेत्र) का राधग
आवश्मक ऩने व्मवसातमक प्रभाणऩत्र (राईसेदस) प्राप्त गये का व्मस्क्तरे भात्र आवेदन
हदन सक्नेछन ् ।

५.

अन्तिामताम य सधू चकयि सलभतत् भाग ऩद सॊखमाका आधायभा कामयववधधको दपा (४)
को उऩदपा (३) फभोस्जभ उच्चतभ अॊक प्राप्त गये का उम्भेदवायराई प्रायस्म्बक छनौट
गनय य अदतवायताय सभेत मरई सधू चकयणको मसपारयस गनय दे हामको अदतयवाताय तथा
सधू चकयण समभतत यहनेछ्
(क) प्रभख
ु प्रःासकीम अधधकृत

सॊमोजक

-

(ख) अध्मऺ वा प्रभख
ु रे तोकेको ववषम ववऻको रुऩभा
सयकायी सेवाको

कभयचायी

-

(ग) गाउॉ ऩामरकाको ववषमगत ःाखा प्रभख
ु
६.

सदस्म
सदस्म

-

सधू चकयिको विियि प्रकाशन गने : (१) दपा ४ फभोस्जभ सफैबददा फढी अॊक
प्राप्त

गने

उम्भेदवायहरु

दपा

५

फभोस्जभको

समभततको

मसपारयसको

आधायभा

कामायरमरे उम्भेदवायहरुको योर नम्फय, नाभ थय, िे गाना, काभ गनय तोककएको
ःाखा आहद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनस
ु ाय सधू चकयणको वववयण प्रकाःन
गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ सधू चकयण प्रकाःन गदाय ऩद सॊखमा बददा दोव्फय
सॊखमाभा वैकस्ल्ऩक उम्भेदवायको सच
ू ी सभेत प्रकाःन गनऩ
ुय नेछ य मसपारयः बएका
उम्भेदवायहरुको सच
ू ी सच
ू ना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनऩ
ुय नेछ ।
तय आवेदन नै कभ ऩये को अवस्थाभा कभ उम्भेदवाय सधु चकयण गनय सककनेछ
।
(३)

उऩदपा

(१)

फभोस्जभका

मोग्मताक्रभभा

यहे का

उम्भेदवायराई

तछटो

सञ्चाय भाध्मभफाट जानकायी गयाई सोको अमबरेख सभेत याख्नुऩनेछ ।
७.

कयाय गने् (१) कामायरमरे सधू चकृत गये का भख
ु म उम्भेदवायराई ७ (सात) हदनको
म्माद हदई कयाय गनय सच
ू ना हदनऩ
ु नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अवधी मबत्र कयाय सम्झौता गनय आउने सधू चकृत
उम्भेदवायसॉग कामायरमरे अनस
ु च
ू ी - १ फभोस्जभको कामय-वववयण सहहत अनस
ु च
ू ी 4 फभोस्जभको ढाॉचाभा कयाय गनऩ
ुय नेछ । उक्त अवधध मबत्र सम्ऩकय याख्न नआएभा
क्रभः् वैकस्ल्ऩक उम्भेदवायराई सच
ू ना हदई कयाय गनय सककनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩश्चात अनस
ु च
ू ी - ५ फभोस्जको ऩत्र
कामायरमरे प्राववधधक कभयचायीराई हदनऩ
ु नेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामायरमरे कामयवववयण हदॉ दा ववषमगत ःाखा
सभेत तोकी काभभा रगाउनु ऩनेछ ।
(५) मस कामयववधध फभोस्जभ कयाय गदाय साभादमत आधथयक वषयको श्रावण १
(एक) दे णख अको वषयको असायसम्भका राधग भात्र कयाय गनुय ऩनेछ । तय उक्त
ऩदरे गनऩ
ुय ने काभ सभाप्त बएभा वा ऩमायप्त नबएभा वा कामयप्रायम्ब नै नबएको

अवस्थाभा स्थानीम तहरे काभको फोझ य अवधी हे यी कयायको अवधी घटाउन सक्नेछ
।
(६) उऩदपा (५) फभोस्जभ एक आधथयक वषयको तनस्म्त सेवा कयायभा मरएको
व्मस्क्तराई ऩुन् अको वषयको राधग सेवा कयायभा मरनु ऩये भा ऩुन् ऩरयऺण, छनौट
य ःरू
ु कयाय सयह भातन सम्झौता गरयनेछ ।
(७) प्राववधधक कभयचायीरे स्वेच्छारे कयाय तनयदतयता गनय नचाहे भा कम्तीभा १
(एक) भहहना अगाडी कामायरमभा मरणखत रुऩभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ । मसयी
जानकायी नगयाई कयाय अदत गयी काभ छोडेभा त्मस्तो व्मस्क्तराई ऩुन् कयायभा
काभ गने अवसय हदईने छै न ।
(८) मस दपा ववऩरयतको अवधध उल्रेख गयी वा कयायभा उल्रेख बए बददा
फढी यकभ बक्
ु तानी हदएभा त्मसयी अवधध उल्रेख गने वा यकभ बक्
ु तानी गने
कभयचायीको तरव बत्ताफाट कट्टा गयी असर
उऩय गरयनेछ य ववबागीम कायवाही
ू
सभेत गरयनेछ ।
८.

कामम शतम, ऩारयश्रलभक य अिधध :

(१) मस कामयववधध फभोस्जभ सेवा कयाय

सम्झौता गरयएका प्राववधधक कभयचायीको भामसक ऩारयश्रमभक सम्फस्दधत तह वा ऩदको
ःुरु तरफ स्केरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ ।
स्थानीम बत्ता ऩाउने स्थानभा नेऩार सयकायको दयये ट फभोस्जभ कयायभा उल्रेख बए
अनस
ु ाय स्थानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।
कामायरमरे

(२)

कामय-वववयणभा

उल्रेख

बए

फभोस्जभ

प्रगततको

स्थरगत वा वस्तुगत प्रततवेदनका आधायभा कामय सम्ऩादन अनस
ु ाय कयायभा उल्रेख
गयी भ्रभण बत्ता वा कपल्ड बत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
तय कयाय सम्झौताभा उल्रेख नगरयएको भ्रभण बत्ता, कपल्ड बत्ता वा अदम
बत्ता उऩरब्ध गयाउन सककने छै न ् ।
(३)

कामायरमरे

कयायका

प्राववधधक

कभयचायीको

ऩारयश्रमभक

बक्
ु तानी

गदाय

तनजरे भहहनाबयी गये को काभको वववयण (Time Sheet) सहहतको प्रततवेदन तमाय
गनय रगाई सम्फस्दधत ववषमगत ःाखाको मसपारयःको आधायभा भात्र बक्
ु तानी गनुय
ऩनेछ ।
(४)

मस

कामयववधध

फभोस्जभ

प्राववधधक

कभयचायीरे

कयायभा

काभ

गये कै

आधायभा ऩतछ कुनै ऩतन ऩदभा अस्थामी वा स्थामी तनमक्
ु ती हुनाका राधग कुनै ऩतन
दाफी गनय ऩाउॉ ने छै न ।
(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाय काभ ःरु
ु गने मभतत य अदत्म गने
मभतत सभेत उल्रेख गनऩ
ुय नेछ। तय त्मस्तो कयायको अवधी एक ऩटकभा १ (एक)
वषय बददा फढी हुने छै न ।

९.

कयाय सभाप्ती् (१) मस कामयववधध फभोस्जभ कयाय गरयएको ऩद वा दयफददीभा
नेऩारको सॊववधान फभोस्जभ कभयचायी सभामोजन बई खहटई आएभा त्मस्तो व्मस्क्तको
कयाय स्वत् अदत्म हुनेछ ।
(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राववधधक कभयचायीको कामय सदतोषजनक नबएको बतन
कामययत

ववषमगत

ःाखा

वा

कामायरमरे

मसपारयः

गये भा

अध्मऺ

वा

प्रभख
ु रे

आवश्मक छानववन गनय रगाई सपाइको भौका हदई कामायरमरे जुनसक
ु ै अवस्थाभा
कयायफाट हटाउन सककनेछ ।
१०. विविध् मस कामयववधध कामायदवमन क्रभभा थऩ व्मवस्था गनुय ऩये भा मस कामयववधध
तथा प्रचमरत कानन
ू सॉग नफाणझने गयी गाउॉ ऩामरकारे आवश्मक तनणयम गनय सक्नेछ ।

अनस
ु च
ू ी - १
(फॉद
ु ा ४.१सॉग सम्फस्दधत कामयवववयणको ढाॉचा)
तातोऩानी गाउॉ कामयऩामरकको कामायरम
....
प्रदे ः नॊ. ..... नेऩार
कामम विियिको नभन
ु ा्
प्राववधधक कभयचायीको ऩद नाभ्

काभ गनऩ
ुय ने स्थान्

प्राववधधक कभयचायीको नाभ्
सऩ
ु रयवेऺक्
कामम विियि्
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

प्रततवेदन ऩेः गनऩ
ुय ने अधधकायी्

अनस
ु च
ू ी - २
(फॉद
ु ा ४.१सॉग सम्फस्दधत आवेदनको ढाॉचा)
तातोऩानी.....गाउॉ कामयऩामरकको कामायरम
.
प्रदे ः नॊ..., नेऩार
कयायभा सेिा लरने सम्फन्धी सच
ू ना
(सच
ु ना प्रकामःत मभतत : २०७

/

/

)

तातोऩानी..गाउॉ ऩामरकाको रागी ..(ववषमगत ःाखा) भा यहने गयी....(ऩद) को रुऩभा
दे हामको सॊखमा य मोग्मता बएको प्राववधधक कभयचायी कयायभा याख्नु ऩने बएकारे मोग्मता
ऩग
ु ेका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सच
ू ना प्रकामःत बएको मभततरे १५ (ऩदर) हदन मबत्र
हदनको २:०० फजेसम्भ याजस्व ततये को यमसद सहहत दयखास्त हदन हुन सम्वस्दधत सवैको
राधग मो सच
ू ना प्रकाःन गरयएको छ । मसको पायाभ, दयखास्त दस्तुय, कामय–वववयण,
ऩारयश्रमभक, सेवाका ःतयहरु सहहतको ववस्तत
ृ वववयण कामायरमफाट वा वेवसाइट www.
……………….

फाट उऩरब्ध हुनेछ ।
ऩद नाभ

सॊखमा

२. शैक्षऺक मोग्मता य अनब
ु ि (नभन
ु ा) :
१. नेऩारी नागरयक ।
२. दमन
ू तभ मोग्मता (जस्तै् नेऩार सयकायवाट भादमता प्राप्त ववश्वववद्मारमवाट Civil
Engineering भा स्नातक (B.E) य कुनै सम्फद्ध ववषमभा ववषमभा स्नातकोत्तय
गये को ।
३. अनब
ु वको हकभा B.E उतीणय गयी सम्फद्ध कामयभा कम्तीभा ...... वषयको कामय
अनुबव बएको

।

४. .... वषय उभेय ऩुया बई .... वषय ननाघेको हुनुऩने ।
५. नेऩार इस्दजतनमरयङ्ग काउस्दसरभा दताय बएको (प्रभाणऩत्र) ।
६. अदम प्रचमरत कानन
ु द्वाया अमोग्म नबएको ।

३. दयखास्तभा सॊरग्न गनऩ
ुम ने् उम्भेदवायको व्मस्क्तगत वववयण, ःैक्षऺक मोग्मताको
प्रभाणणत प्रततमरवऩ, नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रततमरवऩ, अनब
ु वको
प्रभाणणत प्रततमरवऩ तथा प्रचमरत नेऩार कानून फभोस्जभ ववमबदन काउस्दसर वा ऩरयषद्
वा अदमभा दताय बएको प्रभाणणत प्रततमरवऩ सॊरग्न हुनऩ
ु नेछ । ऩेः गरयने सफै
प्रततमरवऩको ऩछाडी उम्भेदवाय स्वमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाणणत गने ।

अनस
ु च
ू ी - ३
(फॉद
ु ा ४.२ सॉग सम्फस्दधत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)

हारसारै णखचेको

तातोऩानी गाउॉ कामयऩामरकको कामायरम

ऩासऩोटय साईजको

जुम्रा

ऩुयै भुखाकृतत दे णखने

कणायरी प्रदे ः

पोटो महाॉ टास्ने य
पोटो य पायाभभा
ऩने गयी

कयायको राधग दयखास्त पायाभ

उम्भेदवायरे

(क) वैमस्क्तक वववयण
नाभ

थय

(दे वनागयीभा)
(अॊग्रेजी िूरो अऺयभा)

मरङ्ग:

नागरयकता नॊ:
स्थामी िे गाना

क)

ख) न.ऩा./गा

स्जल्रा
घ)
:

जायी गने स्जल्रा :

टोर

मभतत :

ऩा

ग) वडा नॊ

ङ) भागय/घय नॊ. :

च) पो नॊ.

ऩत्राचाय गने िे गाना :

ईभेर

फाफुको नाभ, थय :

जदभ मभतत :

फाजेको नाभ, थय :

(वव.सॊ.भा)

हारको उभेय :

(ईस्स्व सॊवतभा)
वषय

भहहना

(ख) ःैक्षऺक मोग्मता/तामरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको राधग चाहहने आवश्मक दमूनतभ ःैक्षऺक मोग्मता/तामरभ भात्र उल्रेख
गने)
आिश्मक

न्मूनतभ

मोग्मता

विश्िविद्मारम/फोर्म/तालरभ

ददने

सॊस्था

शैक्षऺक उऩाधध/तालरभ

सॊकाम

श्रेिी/प्रततशत

भूर विषम

ःैक्षऺक मोग्मता
तामरभ
(ग) अनुबि सम्फन्धी विियि
कामामरम

ऩद

सेिा/सभूह/उऩसभूह

श्रेिी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अिधध
दे णख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय वववयणहरु सत्म छन ् । दयखास्त फुझाएको ऩदको सूचनाको राधग अमोग्म िहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको

छै न । कुनै कुया ढाॉटे वा रुकाएको िहरयएभा प्रचमरत कानून फभोस्जभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचमरत कानून तथा

मस दयखास्त पायाभका ऩष्ृ िहरुभा उल्रेणखत सफै ःतय तथा तनमभहरु ऩारना गनय भदजयु गदयछु । साथै कयायभा उल्रेण खत ःतयहरु ऩण
ू य रुऩभा
ऩारना गनेछु य कयायको सभमबददा अगावै कयायको अदत्म गदाय कस्म्तभा ३ भहहनाको ऩूवय सूचना हदई कामायरमभा तनवेदन हदनेछु ।
उम्भेदिायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदिायको दस्तखत
फामाॉ

लभतत:
कामायरमरे बने्
यमसद/बौचय नॊ. :
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण :
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्
मभतत :

योर नॊ. :
दयखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

मभतत :

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेणखत रगामत तनम्नमरणखत कागजातहरु अतनवामय रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाणणत गयी ऩेः गनुय ऩनेछ ।
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ,

(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रततमरवऩ, (३) दमूनतभ

ःैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयबत्रक प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ, प्राववधधक कामय (इस्दजतनमरयङ्ग, स्वास््म तथा ऩःु धचककत्सा रगामतका अदम

ऺेत्र) का राधग आवश्मक ऩने व्मवसातमक प्रभाणऩत्र (राईसेदस)को प्रततमरवऩ, तामरभ य अनुबव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रततमरवऩ, आहद
।

अनस
ु च
ू ी - ४
(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फस्दधत कयाय सम्झौताको ढाॉचा)
कयाय सम्झौता
गाउॉ

कामयऩामरकाको

कामायरम,

(मसऩतछ

ऩहहरो

ऩऺ

बतनएको)

य

……..स्जल्रा,.....गाउॉ ऩामरका, वडा नॊ. ..... फस्ने श्री.... (मसऩतछ दोश्रो ऩऺ
बतनएको) का फीच .....गाउॉ ऩामरका ………(इस्दजतनमय) को काभकाज गनय गयाउन
मभतत २०७

/

/...... को तनणयम अनस
ु ाय दे हामका कामय/ःतयको अधधनभा यहह

दोश्रो ऩऺरे ऩहहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भदजुय बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी
एक/एक प्रतत आऩसभा फुणझ मरमौं हदमौं :
१.

२.
३.

काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोककएको सॊरग्न कामय वववयण

अनस
ु ायको कामय ऩहहरो ऩऺरे तोकेको सभम य स्थानभा उऩस्स्थत बई गनुय ऩनेछ य
आवश्मकतानस
ु ाय थऩ काभ गनुय ऩनेछ ।
काभ गनुम ऩने स्थान :....।

कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउने ऩारयश्रलभक : प्रत्मेक भहहना व्मततत बएऩतछ,
ऩहहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई भामसक रुऩभा रु......(अऺये ऩी रु....ऩारयश्रमभक

४.
५.

उऩरब्ध गयाउनेछ ।

आचयिको ऩारना् दोश्रो ऩऺरे ...गाउॉ ऩामरकाको प्रचमरत कानन
ू भा ब्मवस्था बएका
आचयण तथा अनः
ु ासन सम्फदधी व्मवस्थाहरु ऩारना गनुय ऩनेछ ।

विदा् दोस्रो ऩऺराई साफयजतनक बफदा फाहे क अदम कुनै ऩतन ककमसभको बफदा उऩरब्ध
हुने छै न । साथै कामायरमको राधग आवश्मक ऩये को खण्डभा बफदाको हदनभा ऩतन
सेवा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । मसयी सावयजतनक बफदाको हदनभा कामायरमभा काभ
रगाए फाऩत भामसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभ दोश्रो ऩऺराई हदईनेछ ।

६.

७.

कामामरम सम्ऩविको सयु ऺा् दोस्रो ऩऺरे कामायरमको चर अचर सम्ऩवत्तको नोक्सानी

वा हहनामभना गये भा सो को ऺततऩूततय वा हानी नोक्सानीको बफगो दोश्रो ऩऺरे ऩहहरो
ऩऺराई हदनु ऩनेछ ।

गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामायरमको कागजऩत्र, स्जदसी साभान एवॊ गोप्म कुया वा

कागजात कुनै अनधधकृत व्मस्क्त वा दे ःराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाणणत बएभा दोस्रो
ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको स्ततऩतू तय दोश्रो ऩऺफाट

८.
९.

बयाईनेछ य कारो सच
ू ीभा सभेत याणखनेछ ।
कयाय अिधध् मो कयाय २०७...

।.।...दे णख रागु बई ..... सम्भको राधग

हुनेछ ।
काममसम्ऩादन भल्
ू माॊकन् ऩहहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामय सम्ऩादन भल्
ू माॊकन गने य

सो भल्
ू माॊकन गदाय सारवसारी तनयदतयता हदन उऩमक्
ु त दे णखएभा कामयववधधको दपा

९ फभोस्जभ कयाय तनस्श्चत अवधधको राधग थऩ हुन सक्नेछ ।
१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेिाको शतमको अन््म् दोश्रो ऩऺरे ऩहहरो ऩऺराई

रगाताय ७ (सात) हदन बददा फढी उक्त सेवा उऩरब्ध नगयाएभा, सदतोषजनक

सेवा हदन नसकेभा अनऩ
ु स्स्थत यहे को अवधधको ऩारयश्रमभक दाभासाहहरे कट्टा गरयनेछ
य सो बददा फढी सेवा नगये भा स्वत् मो सॊझौता ऩहहरो ऩऺरे यद्ध गयी अको

ब्मवस्था गनय वाधा ऩने छै न । दोश्रो ऩऺरे ःारययीक रुऩभा अस्वस्थ बई वा अदम
कुनै कायणरे सेवा हदन असभथय बएभा वा काभ सदतोषजनक नबएभा वा आचयण
सम्फदधी कुयाहरु फयाफय उल्रघॊन गये भा दोश्रो ऩऺसॊगको सॊझौता यद्ध गनय सक्नेछ य
तनजको सट्टा अको व्मस्क्त कयायभा याणख काभ रगाउन फाधा ऩने छै न ।

११. दािी नऩुग्ने् दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गये कै आधायभा ऩतछ कुनै ऩतन
ऩदभा अस्थामी वा स्थामी तनमस्ु क्त हुनाका राधग दाफी गनय ऩाॉउने छै न/गने छै न ।
१२. प्रचलरत कानन
रागू हुने् मस सॊझौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचमरत नेऩार
ू
कानन
ू फभोस्जभ हुनेछ ।

गाउॉ ऩालरकाको तपमफाट :

दोस्रो

ऩऺ

व्मक्तत):

हस्ताऺय :

हस्ताऺय :

नाभ :

नाभ :

ऩद :

िे गाना :

कामायरमको छाऩ्

(कयाय

गने

अनस
ु च
ू ी - ५
(फॉद
ु ा ७.२ सॉग सम्फस्दधत कयाय सच
ू ना ऩत्रको ढाॉचा)
......गाउॉ कामयऩामरकको कामायरम
……
..
प्रदे ः नॊ..., नेऩार
च.नॊ.

मभतत्

ऩ.सॊ.
श्री.....,
िे गाना....
ववषम् कयाय सम्फन्धभा ।
तऩाईराई मभतत २०७...।....।... तनणयमानस
ु ाय सधू चकयण गरयए फभोस्जभ (ऩदको नाभ
वा

काभ)

का

राधग

२०७....।....।...

मसैसाथ

सॊरग्न

कयाय

(सम्झौता)

दे णख २०७....।.....।.... सम्भ

फभोस्जभ

मभतत

कयायभा याणखएको हुॉदा

सॊरग्न कामयःतय अनरु
य य व्मवसातमक भल्
ु ऩ आपनो काभ इभाददायीऩूवक
ू म भादमता अनुरुऩ
गनह
ुय ु न जानकायी गयाइदछ ।
साथै आफ्नो काभ कतयव्म ऩारना गदाय मस गाउॉ ऩामरकाको कभयचायीरे ऩारना
गनऩ
ुय ने आचाय सॊहहता य आचयणको सभेत ऩरयऩारना हुन जानकायी गयाइदछ ।
प्रभख
ु प्रःासकीम अधधकृत
फोधाथम्
श्री आधथयक प्रःासन ःाखा् प्रभाणणत हास्जय/Time Sheet सहहतको प्रततवेदनका आधायभा
सम्झौता फभोस्जभको यकभ भामसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउनह
ु ुन ।
श्री प्रःासन ःाखा् हास्जयीको व्मवस्था हुन ।
श्री वडा कामायरम, …………
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम ।

