
वेनीघाट योयाङ गाउॉ ऩालरकाभा कयायभा कभमचायी व्मवस्थाऩन गने काममववधध, २०७४  

वेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने सेवा प्रवाह य ववकास ननभााणको कामाराई व्मवस्थथत य प्रबावकायी 
फनाउन मस गाउॉऩालरकाको रागग नेऩार सयकायर े थवीकृत गयेको कभाचायी दयवस्ददको अगधनभा यहह प्राववगधक 

कभाचायीको रयक्त ऩदभा कयाय सम्झौताका आधायभा सेवा कयायभा लरने कामाराई व्मवस्थथत गनाका रागग वेनीघाट 

योयाङ गाॉउ सबारे लभनत २०७४/... /...... भा मो कामाववगध थवीकृत गयी जायी गयेकोछ ।  

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क. मस कामाववगधको नाभ "वेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकाभा कयायभा कभाचायी व्मवथथाऩन सम्फदधी 

कामाववगध, २०७४" यहेको छ ।  

ख. मो कामाववगध गाउॉ  सबारे ननणाम गयेको लभनतफाट प्रायम्ब हुनेछ ।  
 

२. ऩरयबाषा्  ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववगधभा- 
क.  "अध्मऺ " बदनारे गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩदाछ । 
ख.  "ऐन" बदनारे “थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झन ुऩदाछ ।  

ग.  "कामाववगध" बदनारे “वेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकाभा कयायभा कभाचायी व्मवथथाऩन सम्फदधी  

कामाववगध, २०७४” सम्झन ुऩदाछ ।  

घ.  "कामाारम" बदनारे गाउॉ  कामाऩालरकाको कामाारम सम्झन ुऩदाछ । 
ङ. " प्राववगधक कभाचायी " बदनारे दपा ३ (२) फभोस्जभ  प्राववगधक सेवा उऩरब्ध गयाउने गयी व्मवथथा 

बएका कभाचायी सम्झन ुऩदाछ । 
च. " सलभनत" बदनारे दपा ५ फभोस्जभ गहित अदतवाताा तथा सगूचकयण सलभनत सम्झन ुऩदाछ । 
 

३. काममववधध राग ूहुने ऺेत्र य सेवा् (१) थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (७) 
तथा थथानीम तहभा सेवा प्रवाह सम्फदधी व्मवथथाको दपा १५(४) फभोस्जभ प्राववगधक कभाचायी कयायभा याख्न े
प्रमोजनको रागग मो कामाववगध थवीकृत गयी राग ूगरयएको छ ।  

(२) कामाारमरे देहामको सेवासॉग सम्फस्दधत प्राववगधक कभाचायी मस कामाववगध फभोस्जभ अवगध 
तोकी कयायभा याख्न सक्नेछ्  

(क) इस्दजननमरयङ्ग सेवासॉग सम्फस्दधत 

(ख) कृवष सेवासॉग सम्फस्दधत 

(ग) ऩश ुसेवासॉग सम्फस्दधत 

(घ) वन सेवासॉग सम्फस्दधत 

(ङ) थवाथ्म सेवासॉग सम्फस्दधत 

(छ) अदम कुन ैप्राववगधक सेवासॉग सम्फस्दधत । 
 



४. छनौट सम्फन्धी व्मवस्था्  दपा ३ फभोस्जभका  प्राववगधक कभाचायी कामाारमरे कयायभा याख्न ेप्रमोजनको 
रागग सगूचकयण तथा छनौट सम्फदधी व्मवथथा देहाम फभोस्जभ हुनेछ्  

(१) प्राववगधक कभाचायीको अनसुगूच  - १ फभोस्जभ थवीकृत कामा वववयण फभोस्जभ  ऩद वा सेवा ऺेत्र 
तथा सम्फस्दधत सेवा सभहूको मोग्मता , ऩारयश्रलभक, सेवा शता सभेत तोकी  सम्फस्दधत कामाारमको 
सचूनाऩाटी, वेबसाईट तथा अदम कुन ैसावाजननक थथरभा अनसुचूी - २ फभोस्जभको ढाॉचाभा कम्तीभा १५  

(ऩदर) हदनको सचूना प्रकाशन गनुाऩनेछ । 
(२) आवेदन पायाभको नभनूा अनसुचूी - ३ फभोस्जभ हुनेछ । आवेदन दथतयु गाउॉ ऩालरकाफाट ननधाायण 

बए फभोस्जभ हुनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩना आएका आवेदनहरु देहामको आधायभा दपा ५ को सलभनतरे 
भलू्माङ्कन गयी सगुचकृत गनुाऩनेछ :  

क. शकै्षऺक मोग्मता वाऩत - ६० (सािी) अॊक, (ववलशष्ट शे्रणी वाऩत ६०, प्रथभ शे्रणी वाऩत ५५ , 

द्गधतीम शे्रणी वाऩत ५० , ततृीम शे्रणी वाऩत ४५ , (त्रत्रबवुन ववश्वववद्मारमको अॊक 
गणनाका आधायभा) । 

ख. कामा अनबुव वाऩत - १० (दश) अॊक (प्रनत वषा २ अॊकको दयरे , प्रभाणणत वववयण सॊरग्न 
बएको हुनऩुने) । 

ग. थथानीम फालसददाराई देहाम फभोस्जभ - १० (दश) अॊक  

१. सम्फस्दधत गाउॉ ऩालरकाको फालसददा बएभा - १० अॊक 

२. सम्फस्दधत स्जल्राको फालसददा बएभा - ५ अॊक  

घ. अदतवातााभा अगधकतभ २० अॊक । मस अनसुाय  अकॊ  प्रदान  गदाा दमनुतभ ८  (आि) य 
अगधकतभ १४ (चौध) को सीभालबत्र यही प्रदान गनुाऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोस्जभ आवेदन भाग गदाा प्राववगधक कामा (इस्दजननमरयॊग, थवाथ्म तथा ऩश ु
गचककत्सा रगामतका अदम ऺेत्र) का रागग आवश्मक ऩने व्मवसानमक प्रभाणऩत्र (राईसेदस) प्राप्त गयेका 
व्मस्क्तरे भात्र आवेदन हदन सक्नेछन ्। 

 

५. अन्तवामताम य सधूचकयण सलभतत्  भाग ऩद सॊख्माका आधायभा कामाववगधको दपा (४) को उऩदपा (३) 
फभोस्जभ उच्चतभ अॊक प्राप्त गयेका उम्भेदवायराई प्रायस्म्बक छनौट गना य अदतवााताा सभेत लरई 
सगूचकयणको लसपारयस गना देहामको अदतयवाताा तथा सगूचकयण सलभनत यहनेछ  ्

(क) प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत     -  सॊमोजक 

(ख) अध्मऺरे तोकेको ववषम ववऻको रुऩभा  
सयकायी सेवाको अगधकृत थतयको कभाचायी   -  सदथम 

(ग) गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको ववषमगत शाखा प्रभखु - सदथम 

६. सधूचकयणको वववयण प्रकाशन गने : (१) दपा ४ फभोस्जभ सफबैददा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेदवायहरु 
दपा ५ फभोस्जभको सलभनतको लसपारयसको आधायभा कामाारमरे उम्भेदवायहरुको योर नम्फय , नाभ थय, 



िेगाना, काभ गना तोककएको शाखा आहद सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय सगूचकयणको वववयण 
प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ सगूचकयण प्रकाशन गदाा ऩद सॊख्मा बददा दोव्फय सॊख्माभा वकैस्ल्ऩक 
उम्भेदवायको सचूी सभेत प्रकाशन गनुाऩनेछ य लसपारयश बएका उम्भेदवायहरुको सचूी सचूना ऩाटीभा 
सभेत टाॉस गनुाऩनेछ ।  

तय आवेदन न ैकभ ऩयेको अवथथाभा कभ उम्भेदवाय सगुचकयण गना सककनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोस्जभका मोग्मताक्रभभा यहेका उम्भेदवायराई नछटो सञ्चाय भाध्मभफाट 

जानकायी गयाई सोको अलबरेख सभेत याख्नुऩनेछ ।  
७. कयाय गने् (१) कामाारमरे सगूचकृत गयेका भखु्म उम्भेदवायराई ७ (सात) हदनको म्माद हदई कयाय गना 

सचूना हदनऩुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अवधी लबत्र कयाय सम्झौता गना आउने सगूचकृत उम्भेदवायसॉग कामाारमरे 

अनसुचूी - १ फभोस्जभको कामा-वववयण सहहत अनसुचूी - 4 फभोस्जभको ढाॉचाभा कयाय गनुाऩनेछ ।  उक्त 
अवगध लबत्र सम्ऩका  याख्न नआएभा क्रभश् वकैस्ल्ऩक उम्भेदवायराई सचूना हदई कयाय गना सककनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कयाय गये ऩश्चात अनसुचूी - ५ फभोस्जको ऩत्र कामाारमरे  प्राववगधक 

कभाचायीराई हदनऩुनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामाारमरे कामावववयण हदॉदा ववषमगत शाखा सभेत तोकी काभभा 
रगाउन ुऩनेछ ।  

(५) मस कामाववगध फभोस्जभ कयाय गदाा साभादमत  आगथाक वषाको श्रावण १ (एक) देणख अको 
वषाको असायसम्भका रागग भात्र कयाय गनुा ऩनेछ ।  तय उक्त ऩदर ेगनुाऩने काभ सभाप्त बएभा वा ऩमााप्त 

नबएभा वा कामाप्रायम्ब न ैनबएको अवथथाभा थथानीम तहर ेकाभको फोझ य अवधी हेयी कयायको अवधी घटाउन 

सक्नेछ ।  
(६) उऩदपा (५) फभोस्जभ एक आगथाक वषाको ननस्म्त सेवा कयायभा लरएको व्मस्क्तराई ऩनु् अको वषाको 

रागग सेवा कयायभा लरन ुऩयेभा ऩनु् ऩरयऺण, छनौट य शरुू कयाय सयह भानन सम्झौता गरयनेछ ।  
(७) प्राववगधक कभाचायीरे थवेच्छारे कयाय ननयदतयता गना नचाहेभा कम्तीभा १  (एक) भहहना 

अगाडी कामाारमभा लरणखत रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । मसयी जानकायी नगयाई कयाय अदत गयी 
काभ छोडभेा त्मथतो व्मस्क्तराई ऩनु् कयायभा काभ गने अवसय हदईने छैन । 

(८) मस दपा ववऩरयतको अवगध उल्रेख गयी वा कयायभा उल्रेख बए बददा फढी यकभ बकु्तानी 
हदएभा त्मसयी अवगध उल्रेख गने वा यकभ बकु्तानी गने कभाचायीको तरव बत्ताफाट कट्टा गयी असरू 
उऩय गरयनेछ य ववबागीम कायवाही सभेत गरयनेछ ।  

८. कामम शतम, ऩारयश्रलभक य अवधध :  ( १) मस कामाववगध फभोस्जभ सेवा  कयाय सम्झौता गरयएका प्राववगधक 

कभाचायीको भालसक ऩारयश्रलभक सम्फस्दधत  तह वा ऩदको शरुु तरफ थकेरभा नफढ्ने गयी कयाय सम्झौताभा 
उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ । थथानीम बत्ता ऩाउने थथानभा नेऩार सयकायको दययेट फभोस्जभ कयायभा 
उल्रेख बए अनसुाय थथानीम बत्ता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।  



(२) कामाारमरे कामा-वववयणभा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रगनतको थथरगत वा वथतगुत प्रनतवेदनका 
आधायभा कामा सम्ऩादन अनसुाय 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 छैन ्। 

(३) कामाारमरे कयायका प्राववगधक कभाचायीको ऩारयश्रलभक बकु्तानी गदाा ननजरे भहहनाबयी गयेको 
काभको वववयण (Time Sheet) सहहतको प्रनतवेदन तमाय गना रगाई सम्फस्दधत ववषमगत शाखाको 
लसपारयशको आधायभा भात्र बकु्तानी गनुा ऩनेछ । 

(४) मस कामाववगध फभोस्जभ प्राववगधक कभाचायीरे कयायभा काभ गयेकै आधायभा ऩनछ कुन ैऩनन 
ऩदभा अथथामी वा थथामी ननमकु्ती हुनाका रागग कुन ैऩनन दाफी गना ऩाउॉ ने छैन । 

(५) उऩदपा (१) फभोस्जभ कयाय गदाा काभ शरुु गने लभनत य अदत्म गने लभनत सभेत उल्रेख 
गनुाऩनेछ। तय त्मथतो कयायको अवधी एक ऩटकभा १ (एक) वषा बददा फढी हुने छैन । 

९. कयाय सभाप्ती्  ( १) मस कामाववगध फभोस्जभ कयाय गरयएको ऩद वा दयफददीभा नेऩारको सॊववधान 
फभोस्जभ कभाचायी सभामोजन बई खहटई आएभा त्मथतो व्मस्क्तको कयाय थवत् अदत्म हुनेछ । 
(२) कयाय सम्झौता गरयएको प्राववगधक कभाचायीको कामा सदतोषजनक नबएको बनन कामायत ववषमगत 
शाखा वा कामाारमरे लसपारयश गयेभा अध्मऺ वा प्रभखुरे आवश्मक छानववन गना रगाई सपाइको भौका 
हदई कामाारमरे जुनसकैु अवथथाभा कयायफाट हटाउन सककनेछ ।  

१०. ववववध् मस कामाववगध कामाादवमन क्रभभा थऩ व्मवथथा गनुा ऩयेभा मस कामाववगध तथा प्रचलरत 
काननूसॉग नफाणझने गयी गाउॉ ऩालरकारे आवश्मक ननणाम गना सक्नेछ ।  

  



अनसुचूी - १ 

(फुॉदा ४.१सॉग सम्फस्दधत कामावववयणको ढाॉचा) 
....................गाउॉ  कामाऩालरकको कामाारम 

................... 
प्रदेश नॊ. ..... नेऩार 

 

कामम वववयणको नभनुा् 
प्राववगधक कभाचायीको ऩद नाभ्  काभ गनुाऩने थथान् 
प्राववगधक कभाचायीको नाभ्       

सऩुरयवेऺक्  प्रनतवेदन ऩेश गनुाऩने अगधकायी्  
कामम वववयण् 
१.  

२.  

३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



अनसुचूी - २ 

(फुॉदा ४.१सॉग सम्फस्दधत आवेदनको ढाॉचा) 
....................गाउॉ  कामाऩालरकको कामाारम 

.............................. 
प्रदेश नॊ..., नेऩार 

 

कयायभा सेवा लरने सम्फन्धी सचूना 
(सचुना प्रकालशत लभनत : २०७  /    /     ) 

 

.........गाउॉऩालरकाको रागी ..............................(ववषमगत शाखा ) भा यहने गयी 

.............................................................(ऩद) को रुऩभा देहामको सॊख्मा य मोग्मता बएको प्राववगधक 
कभाचायी कयायभा याख्नु ऩने बएकारे मोग्मता ऩगेुका नेऩारी नागरयकहरुरे मो सचूना प्रकालशत बएको लभनतरे 
१५ (ऩदर) हदन लबत्र हदनको २ :०० फजेसम्भ याजथव नतयेको यलसद सहहत दयखाथत हदन हुन सम्वस्दधत 
सवकैो रागग मो सचूना प्रकाशन गरयएको छ । मसको पायाभ , दयखाथत दथतयु , कामा–वववयण, ऩारयश्रलभक, 

सेवाका शताहरु सहहतको ववथततृ वववयण कामाारमफाट वा वेवसाइट www. ……………….  फाट उऩरब्ध हुनेछ ।  

ऩद नाभ  सॊख्मा 
  

  

२. शकै्षऺक मोग्मता य अनबुव  : 

१. नेऩारी नागरयक । 
२. दमूनतभ मोग्मता  
३. अनुबव  

४. .... वषा उभेय ऩुया बई .... वषा ननाघेको हुनुऩने । 
५. नेऩार इस्दजननमरयङ्ग काउस्दसरभा दताा बएको (प्रभाणऩत्र) । 
६. अदम प्रचलरत कानुनद्वाया अमोग्म नबएको । 
३. दयखास्तभा सॊरग्न गनुमऩने् उम्भेदवायको व्मस्क्तगत वववयण, शकै्षऺक मोग्मताको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ, नेऩारी 

नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ , अनबुवको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ तथा प्रचलरत नेऩार काननू 
फभोस्जभ ववलबदन काउस्दसर वा ऩरयषद् वा अदमभा दताा बएको प्रभाणणत प्रनतलरवऩ सॊरग्न हुनऩुनेछ । 
ऩेश गरयने सफ ैप्रनतलरवऩको ऩछाडी उम्भेदवाय थवमॊरे हथताऺय गयी प्रभाणणत गने ।  

 

अनसुचूी - ३ 

(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फस्दधत दयखाथत पायाभको ढाॉचा) 
....................गाउॉ  कामाऩालरकको कामाारम 

.............................. 
प्रदेश नॊ..., नेऩार 

हारसारै णखचेको 
ऩासऩोटा साईजको 
ऩयैु भुखाकृनत देणखने 
पोटो महाॉ टाथने य 
पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे 
दथतखत 



 

कयायको राधग दयखास्त पायाभ 

(क) वमैस्क्तक वववयण 

 नाभ थय
  

(देवनागयीभा)  

(अॊगे्रजी िूरो अऺयभा)  लरङ्ग: 
नागरयकता नॊ: जायी गने स्जल्रा : लभनत : 

थथामी िेगाना क) 
स्जल्रा 

ख) न.ऩा./गा.वव.स. ग) वडा नॊ 

 घ) टोर : ङ) भागा/घय नॊ. : च) पो नॊ. 
ऩत्राचाय गने िेगाना : ईभेर 
फाफकुो नाभ, थय : जदभ लभनत :             (वव.सॊ.भा)              (ईस्थव सॊवतभा) 
फाजेको नाभ, थय : हारको उभेय :             वषा            भहहना 

(ख) शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ (दयखाथत पायाभ बयेको ऩदको रागग चाहहने आवश्मक दमनूतभ शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने) 

आवश्मक न्मनूतभ 
मोग्मता 

ववश्वववद्मारम/फोर्म/तालरभ ददने 
सॊस्था 

शैक्षऺक उऩाधध/तालरभ  सॊकाम शे्रणी/प्रततशत भूर ववषम 

शैक्षऺक मोग्मता      

     

तालरभ      

(ग) अनबुव सम्फन्धी वववयण  

कामामरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अवधध 

देखख सम्भ 

       
       

भैरे मस दयखाथतभा खुराएका सम्ऩणूा वववयणहरु सत्म छन ्। दयखाथत फझुाएको ऩदको सूचनाको रागग अमोग्म िहरयने गयी कुन ैसजाम ऩाएको छैन । कुन ैकुया ढाॉटे वा 
रुकाएको िहरयएभा प्रचलरत काननू फभोस्जभ सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत काननू तथा मस दयखाथत पायाभका ऩषृ्िहरुभा उल्रेणखत सफ ैशता 
तथा ननमभहरु ऩारना गना भदजयु गदाछु । साथ ैकयायभा उल्रेणखत शताहरु ऩणूा रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबददा अगाव ैकयायको अदत्म गदाा कस्म्तभा ३ 
भहहनाको ऩवूा सूचना हदई कामाारमभा ननवेदन हदनेछु । 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत 

दामाॉ फामाॉ 
 

 
 

लभतत: 

कामाारमरे बने् 
यलसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखाथत अथवीकृत बए सो को कायण : 
दयखाथत रुज ुगनेको नाभ य दथतखत  ्

लभनत : 
दयखाथत थवीकृत /अथवीकृत गनेको 
दथतखत 

लभनत : 

 

द्रष्टव्म : दयखाथत साथ सूचनाभा उल्रेणखत रगामत ननम्नलरणखत कागजातहरु अननवामा रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाणणत गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । 
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ ,   (२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रनतलरवऩ , (३) दमनूतभ शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य 

चारयत्रत्रक प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ , प्राववगधक कामा (इस्दजननमरयङ्ग, थवाथ्म तथा ऩशु गचककत्सा रगामतका अदम ऺेत्र ) का रागग आवश्मक ऩने व्मवसानमक प्रभाणऩत्र 
(राईसेदस)को प्रनतलरवऩ, तालरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रनतलरवऩ, आहद । 



अनसुचूी - ४ 

(फुॉदा ७.१ सॉग सम्फस्दधत कयाय सम्झौताको ढाॉचा) 
कयाय सम्झौता 

 

.........गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम, (मसऩनछ ऩहहरो ऩऺ बननएको ) य ....................स्जल्रा, 

...................नगयऩालरका/गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ..... फथने श्री ............................................................ 
(मसऩनछ दोश्रो ऩऺ बननएको ) का फीच .....गाउॉऩालरकाको ................................................. को 
काभकाज गना गयाउन लभनत २०७   /......./...... को ननणाम अनसुाय देहामका कामा/शताको अगधनभा यहह दोश्रो 
ऩऺरे ऩहहरो ऩऺराई सेवा उऩरब्ध गयाउन भदजुय बएकारे मो कयायको सॊझौता गयी एक /एक प्रनत आऩसभा 
फणुझ लरमौं हदमौं : 
१. काभकाज सम्फन्धभा : दोस्रो ऩऺरे आपुराई तोककएको सॊरग्न कामा वववयण अनसुायको कामा ऩहहरो 

ऩऺरे तोकेको सभम य थथानभा उऩस्थथत बई गनुा ऩनेछ य आवश्मकतानसुाय थऩ काभ गनुा ऩनेछ । 
२. काभ गनुम ऩने स्थान :...............................................................................................।  

३. कयायभा काभ गये फाऩत ऩाॉउने ऩारयश्रलभक : प्रत्मेक भहहना व्मनतत बएऩनछ, ऩहहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई 
भालसक रुऩभा रु . ...................( अऺयेऩी रु . 
..................................................................ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

४. आचयणको ऩारना्  दोश्रो ऩऺरे ...गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको प्रचलरत काननूभा ब्मवथथा बएका 
आचयण तथा अनशुासन सम्फदधी व्मवथथाहरु ऩारना गनुा ऩनेछ ।  

५. ववदा् दोस्रो ऩऺराई साफाजननक त्रफदा फाहेक अदम कुन ैऩनन ककलसभको त्रफदा उऩरब्ध हुने छैन । साथै 
कामाारमको रागग आवश्मक ऩयेको खण्डभा त्रफदाको हदनभा ऩनन सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मसयी 
सावाजननक त्रफदाको हदनभा कामाारमभा काभ रगाए फाऩत भालसक कयाय यकभको दाभासाहीरे यकभ 
दोश्रो ऩऺराई हदईनेछ ।  

६. कामामरम सम्ऩविको सयुऺा् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको चर अचर सम्ऩवत्तको नोक्सानी वा हहनालभना 
गयेभा सो को ऺनतऩनूत ा वा हानी नोक्सानीको त्रफगो दोश्रो ऩऺरे ऩहहरो ऩऺराई हदन ुऩनेछ । 

७. गोप्मता् दोस्रो ऩऺरे कामाारमको कागजऩत्र, स्जदसी साभान एवॊ गोप्म कुया वा कागजात कुन ैअनगधकृत 
व्मस्क्त वा देशराई उऩरब्ध गयाएको प्रभाणणत बएभा दोस्रो ऩऺराई कयायफाट हटाई सोफाट बएको हानी 
नोक्सानीको स्ततऩनूत ा दोश्रो ऩऺफाट बयाईनेछ य कारो सचूीभा सभेत याणखनेछ ।   

८. कयाय अवधध् मो कयाय २०७ ...  ।........।..........देणख राग ुबई २०७ .....असाय १५ सम्भको रागग हुनेछ 
।  

९. काममसम्ऩादन भलू्माॊकन् ऩहहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको कामा सम्ऩादन भलू्माॊकन गने य सो भलू्माॊकन गदाा 
सारवसारी ननयदतयता हदन उऩमकु्त देणखएभा कामाववगधको दपा ९ फभोस्जभ कयाय ननस्श्चत अवगधको 
रागग थऩ हुन सक्नेछ । 

१०. ऩारयश्रलभक कट्टी य कयाय सेवाको शतमको अन््म्  दोश्रो ऩऺरे ऩहहरो ऩऺराई रगाताय  ७ (सात) हदन 
बददा फढी उक्त सेवा उऩरब्ध नगयाएभा , सदतोषजनक सेवा हदन नसकेभा अनऩुस्थथत यहेको अवगधको 
ऩारयश्रलभक दाभासाहहरे कट्टा गरयनेछ य सो बददा फढी सेवा नगयेभा थवत् मो सॊझौता ऩहहरो ऩऺरे 
यद्ध गयी अको ब्मवथथा गना वाधा ऩने छैन । दोश्रो ऩऺरे शारययीक रुऩभा अथवथथ बई वा अदम कुन ै
कायणरे सेवा हदन असभथा बएभा वा काभ सदतोषजनक नबएभा वा आचयण सम्फदधी कुयाहरु फयाफय 



उल्रघॊन गयेभा दोश्रो ऩऺसॊगको सॊझौता यद्ध गना सक्नेछ य ननजको सट्टा अको व्मस्क्त कयायभा याणख 
काभ रगाउन फाधा ऩने छैन ।  

११. दावी नऩगु्ने् दोश्रो ऩऺरे मस कयाय फभोस्जभ काभ गयेकै आधायभा ऩनछ कुन ैऩनन ऩदभा अथथामी वा 
थथामी ननमसु्क्त हुनाका रागग दाफी गना ऩाॉउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलरत काननू राग ूहुने् मस सॊझौताभा उल्रेख नबएको कुया प्रचलरत नेऩार काननू फभोस्जभ हुनेछ ।  
 

गाउॉ ऩालरकाको तपम फाट :   दोस्रो ऩऺ (कयाय गने व्मक्तत):  

हथताऺय : हथताऺय :  

नाभ :    नाभ : 
ऩद :  िेगाना :  

कामाारमको छाऩ्  

  

  



अनसुचूी - ५ 

(फुॉदा ७.२ सॉग सम्फस्दधत कयाय सचूना ऩत्रको ढाॉचा) 
....................गाउॉ  कामाऩालरकको कामाारम 

.............................. 
प्रदेश नॊ..., नेऩार 

 

च.नॊ.         लभनत्    

ऩ.सॊ.  

 

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

ववषम् कयाय सम्फन्धभा । 

तऩाईराई लभनत २०७...।....।... ननणामानसुाय सगूचकयण गरयए फभोस्जभ ............................ (ऩदको नाभ वा 
काभ) का रागग मससैाथ सॊरग्न कयाय (सम्झौता) फभोस्जभ लभनत २०७ ....।....।...  देणख २०७ ....।.....।.... 
सम्भ कयायभा याणखएको हुॉदा सॊरग्न कामाशता अनरुुऩ आपनो काभ इभाददायीऩवूाक य व्मवसानमक भलू्म 
भादमता अनरुुऩ गनुाहुन जानकायी गयाइदछ ।  

 साथै आफ्नो काभ कताव्म ऩारना गदाा मस गाउॉ ऩालरका /नगयऩालरकाको कभाचायीरे ऩारना गनुाऩने 
आचाय सॊहहता य आचयणको सभेत ऩरयऩारना हुन जानकायी गयाइदछ ।  

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

प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत 

फोधाथम्  
श्री आगथाक प्रशासन शाखा्  प्रभाणणत हास्जय/Time Sheet सहहतको प्रनतवेदनका  आधायभा सम्झौता फभोस्जभको 

यकभ भालसक रूऩभा उऩरब्ध गयाउनहुुन ।  
श्री प्रशासन शाखा् हास्जयीको व्मवथथा हुन ।  
श्री वडा कामाारम, ....................................  

गाउॉ  कामाऩालरकाको कामाारम । 


